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ΒῪ ΤῊ ΘΆΜΕ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ 

Ογοτυ ϑὅυο. ὅς. 6. 

ΕΤΥΜΑ [ΑΤΙΝΑ 

ΑΝ ΕΤΥΜΟΖΔΟΟΖΟΑ͂Σ ΦΕΧΤΙΟΟΝ ΟΥἹ 0} 45570 42 ΔΑΤΊΝ. 

ΡΕΒΟΙΨΝΑΙ, ΑΝῸ 6Ο. 

ΑΙΝΕ ΣΤΚΕΕΙ͂, ΓΟΨΡΕΔΝῚΤ ΦΑΔΦΕΜ, ΓΟΜΡΟΝ 



" ἮΝ ΠΤ ΙΝ ΕΠΕΕΣΥ Εν 
πο 
"' ΓΙΒΝΑΝΥ σζ,. 

τΥμα ΘΒΑΕΦΑ 

ΠΑΝ ΕΤΥΜΟΖΟΩΙΟΑΣ ΖΕΧΙΓΟΝ ΟΣ 
Ξε: Ο14.551042 ΟΛΕΣΚ 

ἐ ἢ, 

ΒΥ 

ΠΟ ΕΡΨΑΚΡ ΒΟΘ5 ΜΉΑΛΚΤΟΝ, ΜΑ, 
ΓΕΟΤΌΚΕΝ ΑΝῸ ΓΚΑΤῈ ΕΕΙΠΟΥ ΟΕ 1Ε5ῦ5 ΘΟΙΓΈΘΕ, ΟΧΕΟΚῸ. 

ὲ ΡΕΒΟΙΨΑΙ, ΑΝῸ 6Ο. 
χῆνα ΘΥΔΕΕΙ͂, ΚΟΡΕΝΤ ΘΑΚΡΕΔ, ΣΟΝΡΟΝ ΓΕῚ 

ὃ. " 

Γν. 
Ιὅ90ο 





ἸΡιεΐδοις 

")" ἔπ 41,000 νογτὰβ πϑοὰ ὈΥ Οτὐϑοὶς δυύμουβ ἄοόνῃ ἰο 

800 8.06. δροιῦ βϑυθῃ- οι ηθ. ἃ’Θ ἀθυ νῦν 8. ΟΥ̓ ΘΟΙ- 

Ῥουπᾶβ, δπα {πον ζουτηδύϊοῃ 15. β ΠΟΙ ΘΠΌΥ οχρ δῖπθα ἴῃ 

1146] δπα ϑοούυ᾽ 5 Τιϑχίοοῃ : ὑμ6 τϑιηδίπηρ ὅ000 ἔἕογτη ἐπ 

Βα] θοῦ οὗ ὑΠ6 ργθϑοηῦ σσουκ. [1}ἢ Ῥατὺ 1. ὑΠ6Ὺ 816 διτδηρσθα 

ΔΙΡΠΑ ϑυϊοα]γ, ἴῃ Ῥατὺ 11. Δοοογαϊηρ ὑο 6 οὑγυηοϊορῖοδὶ ῬΤῸ: 

Θ65565 Ἰηγο]γϑα ἴῃ ΠΏ ΘΠ. ' 

ῬΓΟΡΘΟΙ ΠϑΙΉΘ5 816 ΠΘΙΘ ΘΧΟΙΪ θα, ὉΏ]Θ85. ΒΌΟἢ ἃ5 αἰδοῖ δθ 

ΠΟΤ γθ8] ομδγδοίο:, ἀχάτης ἀχερωΐς ἕρμαιον ἰασιώνη καρχή- 

σιίιον καυνός κιμμερικόν κρησφύγετον πιττάκιον σάρδα τηλέφιον 

Δα ρΡοΙΠδρ5 βατύλη βρίκελος λιβυός φορμύνιος. Τῇ τοταβ 

ΔΙΘ ΤΠΟΒΌΥ οἴγθη ἴῃ ὑπο ΟΙΟΘΙ [ΌὈΤΙΏΒ: ΙΔ οὐ {Π6 

 ἘΙΠΘΙΟ ΤΌΥΤῚΒ ΠΟΎΤΘΥΘΙ ΛΘ ῬΥΟΌΔΌΪΥ ΟὨΪΥ ἅπθ ὕο ὑΠ6 τηθίγο, 

ποῦ σϑηπηθ ΔΙΌ δίθτηβ. ΙΔ] θοῦϊο [ΟΥτη85---Τδοοηδη ἄικλον 

ἀποπυδαρίζω δωμός λισσάνιος πλαδδιάω ῥυάχετος σιώκολλος 

χάιος, 5΄ΙΟΠ]ΠΙΊΔη ἀμφίας βατάνη κύβιτον λίτρα μοῖῦτος νοῦμμος 

ὀγκία, ΑΘ0]190 ἄμπελος ἀπέρωπος ἄσπαλος βράκος πέπλος 

σαβακός, ἴτοτη ΟΥΠΘΙ ἀϊα]θούβ ἀμάμαξυς ἀρβύλη ἄτερπνος 

βύσταξ γνάφαλος δεῖνος καπάνη κοσκυλμάτια μνοία μοκλός 

μύκλος περίστια σατίνη σαυσαρισμός τιθαιβώσσω τραύξανα 

ὕφεαρ----Υ 6 τηΔΙ Κα ἃ5. 506 ἢ 1η Ῥατὺ 1., δπα ὑποῖν ρϑου]  υ 16 5 

ὈΘΙΟηΡ ῬΓΟΡΘΙΥ ὕο {π6 ργουΐποθ οἵ ΟὝθθκ Οτδιητηασ. ΕῸΓΣ 

ΘΟΠΥΘΏΪΘηΟΘ᾽ 58|κ6 {Π6 ΔΙΡμδούϊοα! οΥΘῚ 15 Βοτηθυϊ 68 5] ΉΟ]Υ 

ὈΓΌΚΚΘΙ, ἃμἃ ἃ ποτὰ ψ11] θ6 ἴουμπᾷ ἃ ἴθνν ᾿ἴπθ5 αὖουθ 105 }αδῦ 

Ῥίδοθ. 



ν] ; ῬΚΕΡΦΑ͂ΓΕ. 

ΤῊΘ διθ 0165 ΟΠ. ἸοΔῃ- γΟΓ 5. 816 Ραῦ ἴῃ Ὀγϑοϊκοίβ (ἃ Πα 850 τ 

Ἰοδη- νου 5 Ὁπτοῦρῃουθ). ΟΥ̓ ὕμθβθ νγογβ 161] δθ Ὀγ-ΪΟΥη8,. 

480 τοοῦ πγοσᾶβ ; δη4 οὗ 184 οἵ {π6 Ἰαὐίοι {Π6 οὐἱρῖπα!β θη ὈΘ 

σἴνθῃ, Τὴ Ῥουβίδη ϑαπίγαιθηΐβ 1 οὐχ ἰο Μι. Ἐάμουβο, ἐπ6. 

ἩθΡτον ἃμα Αὐϑιηδῖο ὑο γ. Μ. ΕΥΘαΙδηον: {Π6 Οορίϊο 15 

ἔγοϊη ῬΘΥΤΌΗ. 

ΟΥἱὨ {86 παύϊγϑ: Οσθοὶς ὑγουϑ :-- ΐ 

(1) δρουῦ 620 ἃῖο οὗ ἀουθύα] ΟΥ̓ ἀπ ΚΠΟυΤη ΟΥ̓ ΘΠ, ΤΉΔΗΥ οὗ 

ὑπθπ ἰπαθθᾶ ῬΟΒΒΙΡΙΥ ἴογοῖρη. ΟὐὁὨ βοϊηθ, ἀνωόμενος κάτωρ. 

πήκασμα χάλανδρος, ποῦ ΘΥΘῃ ὑΠ16 ΤηΘΘ Πρ 15 ΚΠΟΎΤΗ : 

(2) ἁρουαῦ 2180 δ΄ ἀθυϊναύϊνθθ οι ροῦπ 5 ΟΥ Ὀγ-ἴοστηβ οὗ 

0Πη6 τγογὰβ τηθηθ]οηθα ἴῃ Π6 ποχὺ ρδΙΆΡΤΆΡΗ, δπᾶ αὐθον ϑδοῖι οὗ 

ὉΠΘΙ 816 οἴνθῃ π6 σγοσᾶβ τι ΒΟ ἢ 10 15 οΘοπηθοῦθα, ϑοϊῃθ 
ἴουταβ 816 ἅἄμπθ ἰο ἔλ1586 υϑϑάϊηρθ, θυλάγροικος περιχαμπτά ; 

ΒΟΙῚΘ ο ἴδ]βθ αἰνίβίοη οἵ πογᾶβ, αἶα εὔἴβω ἠβαιός νηγατέὸς 

νήδυμος ὀκρυόεις : ΒΟΙηῚΘ ὕο Ἀ1]50 ΔΗΔΙΟΡΎ, ἀγαυρός ἕκαστος-- 

ἑκατόν--ἕτερος ἐνίπτω Β. ἐπήβολος ἴτηλος κέαρ μελάγχιμος 

ὄχα περιώσιος ; Β01ηὴ60 ἰο ἴ,|56 οὐγιηοίορυ, ἀμφίσβαινα ἀνδρά- 

ποδον βοσκάς δύσκηλος ᾿ κηκίβαλος μεγακήτης μεταχρόνιος 

νέποδες τανηλεγής ψάκαλα: 

(3) {μ6 τϑιηδίπΐπρ' 1ὅ80 νγουβ ἢᾶγθ οορτϑῦθϑ ἴῃ οὔθ᾽ [πἅο0- 

ΘΠ 010 Ἰδηρτιαρθθ, ὙΥ̓ΠΘΓΘ ῬΟΒΒΙΌ]6 Π688 δθ ρίγϑῃ ᾿πΌΤω Γι δ η, 

[πῖβη, Οαοὔμιο, Ταῦμπδηΐαη, δηα ϑδηβεσῖῦ; 86 Αὐτηθπηΐδη δηᾶ 

Ζομα ἔοστηβ Ῥϑίηρ τηθῃ ]οη θα ΟὨΪΥ ΠΘη ἐΠ6Υ ΠᾶΥΘ ΔΗ͂ ἴπ-ὸ 

ἀθρθπάθηῦ να]ὰθ. ΤῊ [Ὁ]]ονίπρ Πἰδὺ οὗ Ἰαηρτιαρθδ απούθα σῖνοϑ 

ἴῃ ΘΔΘἢ ο86 {Π6 Φα ΠΟΥ ἴῃ τοι [Π6 ποσὰ μδ5 Ὀθθη νου ηθά,. 

ΤΊΘ56 δα που 165 8.6 ΔΟΟΘΒ51016 αὖ ὑπΠ6 Βυ 15 ΜΈΒβθατα : 

Ταῦϊη (Πμο 5 ἀηα 5'Πονῦ): Οβοδη δηᾶ ϑδθῖπθ (Μοχητη- 

561) : τηρτίδη (Βγόδ]). 

ΟΙα 1πῖβ (Βἢγβ, ϑύοϊκοβ, ὙΠ Ἰ56})} : [τ|88 (ΟἾ ἜΘΠΙΥ 

δηα ΟἾἼοπονϑη, ἘΠγ8) : Ὑ 615} (Ραρῃο, ἘΠΥ5). 



ῬΚΕΖΡΑ͂ΚΕ. νἹΙ 

Θούμῖο (ΗΘγ16) : Απρ]οβαχοι (1,60) : ἘΠΡΊ 5} (ΞΘ Κοαί) : 
ΟΙα Νόοτβθ (Ἱρ 580}).--- ΟἹΪα ΗΙΡῊ ἀϑτιηδη (Οτδῆ), 

ΜΙαά]6 ΗΙΡῊ Οοετηδη (16 χθυ), Νοὸνν ΗΊΡΉ Οθιτηδῃ 

ΟΥ̓ εἰραπά). 

Ῥυιββίδη (ῬΊΘΥ50Π) : [1ὐπυδηΐδη (ΝΘ ΒΒΘΙ τ 8 η}}) : Γι υ 158 

(ὉἹπμΔη})).----Βοποιηίδη (δ Κ): ΟἹ Β΄ανομπῖο (Μ|Κ- 

1ο510}). 

Αὐϊμθηΐδη (ΒΘαΓΟΒΒΙ Δ). 

Ζομά (51). 

ϑδηβ κυ (ΒΟΒΟΠΙΗρΡΙς ἃπα ΠΟΙ). 

ΑΥ̓οῚ ἃ αοὔμίο ἔοστη ὑπ ἘΠΠΡΊ50 15. σΊΥΘη ἴῃ ῬΓΘίθιθΠ0Θ ὕο 

ἔπθ Απρ]οβαχοι 11 που αν Ὀαὺ 10 016: ἃπα 80 {ῃΠ6ὸ Νὸν 

ἩΠΡῊ Οοιτηδῃ ἴῃ ῬγΘίθσθποθ ὑο ΟἹ οὐ ΜΙαά]6. 

ΤῊΘ οορτιαῦθ [ΌΥΤῚΒ 86 οἴγθη ἴῃ [ἰ8}105. ΑΒ ἃ τὰ]θ {Π6 

Νοιηϊηαύνο οἱ Νουῃβ 18 οἴνθῃ, ὑπ Ασὐύϊοϊθ Ῥϑίπηρ οτηϊ ρα 

(06 ᾿πᾶοῆπιίθ Αὐὐοῖὶθ ἀϑαθ!]γ ἀοπούθβ ὑμαὺ ὑῃ6 Ῥδυυ Ό]ΔΓ 

᾿ βοοὶθ5 οἱ ὑπὸ ἐπΐηρ' γοίθιτθα ὕο 15. ἀπ πον) ; θαὺ ἴῃ ϑδηβκυῖ 
{Π6 βύθιμι, γῇ θη Θμαηρ ἴῃ ἃ Πα], 6... ρίέων-- (Νοιηϊηδίϊνο ρὲ). 

Οἱ Οτθοκ δημα Τιδὐϊη γουῦ5 ὑπ Ῥιοβοηῦ Τπαϊοδύνο 15 ρίνϑῃ, 

οὐ Ζομα δηὰ ϑδῃβκτιῦ οΌ5. ὑπ6 τοοὺ, οὗ ΡΒ ἴῃ ΟὔΠΘΙ 

Ἰαηστιασοθ ὑπ ΤηΠηνΘ: ὑπ6 βῖρῃ 1 [0 Ὀ6 ΒΌΡΡΙ6α ἴῃ {Π6 

ἢγϑῦ οδ86, {Π6 βρη ἐο ἴῃ ὑπ6 οὔμουβ (6... “1. 8670 5ονν, (ἀού. 

βϑαϊαη, Ξε] αὐϊπι 5610 1 βονγ, Οούμίο βαΐωη ἴο βον). ΕἸΠΟΙΠΓ108 

ΔΤ Τηϑυκοα ΌΥ ἃ ἀΔ8ἢ ρυθοθαϊηρ (ΟΥ ἴῃ ΟἼΘΟΚΚ ὈΥ͂ {Π6 σγᾶγνθ 

δοοθηῦ, Θχοθρύ ἕ), γογβ Του πα ΟἾΪΥ 1π ΘΟΙΙΡΟΒΙθοη. ὈΥῪ ἃ ἀδβἢ 
ΤΟ] ηρ. 

ΟΥΑΙ ΠΔΙῪ Τιαὐϊηῃ ὑγου 5. 816 1οἱὉ ἀπ γδη 5] ἰθά : ἴῃ {Π6 οδ86 οὗ 

Οὗ. που β (Θχοθρῦ ΒΟυη 68 ὙΠΘΤΘ ὑυῦ 5ΙΤΩΪ]181 ΤΌΥΤηΒ. 60Π- 

ΘΕΌΣ) ὉΠ 6 ὑγδηβιδϊοη, ἢ ΠΟΘ 15. οίνθῃ, 15. 0Π6 β81η6 85 ὑπδῦ οἵ 

{π6 ποχύρυθοθάϊηρ ἐγωμδίαίοα ποτὰ : [16 βἰρῃ 1 ΟΥἹ' ἐο ἴπ {Π6 

δ 86 οἱ ὙΟΥΌΒ ὕο ὈΘ ΒΌΡΡΙ16α Δοοουα]ηρ ὕο {Π6 Ἰδηστιαρθ ἀθποίοα. 



γ1 ῬΑΕΥΑ͂ΚΕ. 

ΤῊ Δ τουϊαύϊοη Μη. ἴο]]ονγθα ὈΥ ἃ οοτητηδ ἀθπούθϑ ὑμδῦ ἔπ6 

ἘΠΡΊ 5 οορπαῦθ 0711} 6 ἴουπά ἴῃ ὑπ6 ργθοθαϊηρ ρᾶτῦ οἵ {1Π6 

ΑΥθϊο 16. ΕῸΣ ΘοΟπυθηΐθηοθ᾽ Βα κθ ὕΠ6 ὑγϑηβί οι 18. ΒΟΙΊ ΘΕ 68 

σίνϑῃ ἴῃ Τί. 

ΜδηΥ οχοθρύϊοηβ ὕο ΟὙΤητη 5 Πᾶν 071} 6 πούϊοθα Ῥθβί 68 

ὉΠπο86 ἴῃ οποιηδίοροθίο ὑγοσᾶβ. ΘΟΙΊΘ 816 ἀπ ἴο 8 8 Ῥ͵θ- 

ΘΘαϊηρ ΟΥ ΟΠ06 ῬΙΘΟΘαΪπρ 0Π6 τησῦθ : βοῖὴθ ὕο ὑπο αἰ 511 ὅο 

Ὀϊ-δϑρί ταῦθ ἔΌΤΤΩΒ ; ΒοΙὴ6 ὅο δοοθηῦ ΟΥΡΊΠΔΙΠΥ [Ἀ}Π1Ππρ’ 6 ὉΠ 

τοού-ΒΥ}18}016; Ὀαὺ τηοϑῦ ὕο ὑπ οχἰβύθποθ ἴπ ὑπ ζγβργαοῖ οὗ 
τοούβ οὗ 086 βᾶτηθ τηθδηΐϊηρ αἴθ τη ΒΟΉ ΟΥ ἴῃ ΤΌΤΤΩ, 6.0. νοΐ, 

ῃιθῃ, Ἡιθαν, “’ ΒΌΓΟΤΙΡ᾿, ΟΥΘΊΏΔΙΠΥ ΡΟ ΔΡ5 ὈΘΙοπρίησ ἴο αἰ θυθηῦ, 

Ια] οὐβ. τ ϑϑηβΚαὶῦ ΒΟΙ ΘΟ Πη65. ἸΟ565 7 ΟΥ 1 Ὀθΐοσθ ἃ Τϑηΐαὶ, 

γΒοἢ. ὑμθη ὈΘΟΟΠΊΘ8. (ὐΘΓΘΌΓΆΙ ; 866 ὑπᾶρΡ βραδύς κύρτη. 

μεῖραξ νάρθηξ πόρνη κυλίνδω πλατύς Β. 

ϑοιηθ οὗ ὑπμ6 ἀουιγδύοηβ οΊγΘ ΔΓΘ ΟΥΡΊΠΔΙ ; ὑπ τοϑῦ 816 

ἔγοτη ΕἾΘΚ, Φομδηπθβ ομτηϊαῦ, Οὐτύϊαβ, ἢ, ἃπα {Π6 ττϊθουβ.. 

ἴῃ Κα 5 Ζοὐ δον δια ΒΘ ΖΖΘη θΘυρο 5 Μβογῶρο. ἘῸΤ βθυθσαὶ 

πούοθβ οἡ (δ ἐἷο σγοσᾶβ 1 δὴ ἱπάορίθα ἰο Ῥυοἴθδβου ΠΉγ5, πᾶς 

οπ. Θογιηδῃ πουᾶβ ὑο Μτ. Δ. Δ. Μδοάομθ). Μϑηγ ἱπυδαδθ 

ΒΙΘΟΘΒΌΟΠΒ 1 οὐγο ὕο ῬΓΟΐΘΒΒΟΙ ὅδ Ύ06. 

ΤῊΘ ρΡυπούμπδίοη οὗδθη βῆονγβ ὑπαῦ οὐὐ ᾿ηϊουτηδύϊοη δοαῦ 

ὃ. ὙΟΙ 15 ἸΠΟΟΙρ]ϑύθ : 1ἢ ΤΉΔΗΥ οᾶ565 ὕΠ6 τοοῦ 85 γϑῦ ὕο Ὀ6 

ἀἸβοογθσθά. {Ππβοϊθηθῆς ἀουγαῦοηβ ἃ Πα ΘΟΙΏΡΘΙΒΟΏΒ 816 ἃ 

ἴδ ἃ5. ῬΟΒΒ1016 δχοϊααθα, Ὀθαῦ τηϑηγ οὗ ὕποβ6 οἴνθη τηυϑῦ ὈΘ Τ6- 

σάτα θα δ5 Βα ΟΟΒΌΟΠΒ ΤΌΠΟΙ ὑμδη 85 οουθα 105. ἈΠ δύο ῖβις 

ἀδπούθβ ὑπαῦ {Π6 ΤΌΤΤΩ 15 ΤΏΘΥΘΙῪ Ῥγθϑυτηθα ὅο πᾶν οχιβίθα. 

Τουτηϊηδύϊομβ δηα ᾿ΠἤθχΊ Ομ] ο]θιηθπΐβ Ὀθοπρ ὅο ἃποῦποι 

Ὀγδηοἢ οἵ ᾿παυϊτγ ; Ὀαῦ 1ὖ 15 οἴδθῃ ἀπῆου]ῦ ὕο ἀθοῖαθ μουν τα ο ἢ 

οὗ ἃ νοι 15 τοοῦ 8η4 ΠΟΥ τη ἢ ἰρθυτηϊπαύϊοθ. Α ΒΙΠΡΙΘῚ 

ΤΌΟῦ ΒΘΘΙῺΒ ΒΟΙΠΘΌΠΘΒ 0 ἤᾶγθ ὈΘΘῊ ἴουιηθα ουαὖ οὗἨ 0 ΟΥ 

ὕΠ7ΘΘ ἸΟΠΡΌΓ ΟΠ65 ὈΥ ἀτορρίηρ ὑπ6 ἢπ8] οομβοηδηΐβ ; ἴῃ ΒΌ0ἢ 



ῬΑΖΣΖΑ͂ΟΕ. ΙΧ 

08.565 ὑῃ6 5ΙρῈ ᾿7. (ΘΟΙη 816) 15 ἤθγθ ργϑῆχὺ ὕο {Π6 β᾽τῊΡ]ῸῪ 

τοοῦ. ΤῈΘ ἰγδεργαοῖο δὰ ῬΓΟΡΔΌΙΥ ΤΠΟΥΘ γονγθ]-βου 45. ὑμδη 

ὅπ ΟὙΘΘΙς ΔΙΡμαροῦ οου]ὰ τϑργθβοπῦ. Τὺ ἀἰβυϊπρι θη ἤν, σύ, 

φυ (ΤΑΌμυδηΐδῃ. ᾧ, σ, σ, ϑδηβκυιῦ ὦ ΟΥ ὁ,  ΟΥ 7, ἢ) ἔγοτη ἄ, Ὁ, 

σἷν ([Αὐμαϑηΐδη 82, ὅ, ὅ, ΘΙΔΥΟΠΙΟ 8, 2, 2, Ζθμα ς, 2, 2, ϑδηβκυιῦ 
Φ. 7, ἢ): ΟὙΘΘΙΚ ῬΙΌΡΘΙΥ ΤΘΡΙΘβΘβ 0Π6 ἔΌΤΙΩΘΡ ὈΥ π, β, φ, 

Ῥαῦ βοτηθύϊτηθϑ ᾿ηϑύθδα ὈΥ κ, γ, χ, ΒΊΟΝ ἴῃ ΟΥΠΘΙ ο88565 βίδπᾶ 

ΤῸ οὐἱρῖπα] ὦ, σ, σῇ. 

ΤῊΘ σθηΘΓΑ] ΡΥΪΠΟΙΡ]65 οὗ ΟὙΘΘΙΚ οὐγ πο] ΟΡῪ 816 ἔδ  Υ]Υ οἴνθη 

ἴπ Ουδίαν ΜοΥοΙ 5 ΟὙθοϊνδοῖο Ογαηπυηναΐ. 'ΤῊΘ νόνγθ]β ε ἃπά ο 

16 ἀϑοἃ ἰο ἀἰδυϊπρυίθῃ αἰ δυοπῦ ἔουτηβ οἵ [Π6 βᾶ1ηθ τοοῦ; ἃ 

ΠΟΙΡΉ θουτίηρ Παυ]4 οὐὔθη τϑάτπιοθϑ οἰὑμ ον ἰο α : ἴπ ὑῃ 8 ὙγΣΘΔΙΚΘΥ 

Τουτὴβ οἵ ὑπθ τοοῦ ὑπ6 σουγθὶ αἰβαρρθδῦβ θηθσοὶγ. ΤῊΘ γον] 

α Οἴξοπ 4150 σϑργθβθηΐβ οὐ ρίπ] ε Γ᾽ ο-ὰ Πααϊά, δ5 ἴῃ ΕΠρΊ 58 

τὐοηἀθν [ἱ 15 Ῥτοπουποθα τὐοπάαζιϊ. ΤΗ014] ρ, πη]θθ5 ἀπο ἴο 

τηθίδα οβϑίβ, ἢ88 δἰ σᾶγβ ἰοδὺ ἃ Ῥυθοθάϊηρ 8 Οὐ Ὁ. [η10|8] ς 

Ῥοΐοτθ ἃ γου6] Τρ  ϑθηΐβ ΟΥἹΡΊΠΔ] 80 (ΟἹ ΒΟΙΠ ΘΟ ΠΊ68 87): ΟΥΡΊΩΔΙ 

ΤῊ1018] 8ὺ ῬΘΟΟΙΊΘ5 ΒΟΙΊΘΟΪΠΘ5 ς 6.9. σέλας, ΒοΙΠ ΘΟ η65 ΕΚ 6.0. 

Ἐέξ (ἔξ), ὕπι6 β᾽ ὈΠ]Πδπὺ ἴπ π Ἰαθίου. οαθθ Ππαυΐπρ ῬΘΘη. ΡΟ ΠΔΡ5 
ΟΥΙΘΊΠΔΠΥ 850. ΤἼῊΘ οΥἱρῖπαὶ {0]]-οοπβοπδηῦ 7 (5 ἴῃ ΒΎΘΠΟΙ 

761) 15 Τορυθϑθηύθα ἴῃ Οὐθοὶς ὈΥ 1η10181] ᾧ, 0Π6 ΟΥΙΡΊΠ 8] Β5Θ1η1- 

ὙΟΥΤΟΙ ν (45 ἴῃ ἘΠ Ο]15) ψ610)ὺ ὈΥ ὉΠ6 τουρὴ Ὀγθδύμιηρ.--- ΤῈ 

γορ ηη, Ῥγαοοορέμη, ϑουϊίγογ ΒΘοτὴβ ποῦ ὕο ΔΡΡΙΥ ὕο 80Π18 ΘΑΙΥ͂ 

ὙοΥρ5: ἀδαχέω ἀτέμβω οοπύαϊπ ὑπ6 οορυϊαύϊγο ἀ- (Ξε ἔσεμ:), 

ἃ5 ὀκέλλω {Π6 οορυϊδαύϊνο ὁ- (ΞΞ βδηβιευιῦ 86-), δα ἀμπλακεῖν 

ἀτίζω {πθ΄ ποραύγο ἀ- (ΞΞ ξέν"). ΤΙ Ἰηϑηγ γοτ5 1τὖ 15 αἰ οα]ῦ 

ὕο ἀἸβυϊπρυ5}) ΒΟ ἢ. Θ]θιηθηὐβ ἔγόση ργοβυμϑῦϊο γοΟυγΘ 8. 

ΤῊΘ τρίθγθηοοβ δἰῦθυ θοῇ δγῦ1018 ΔΘ ὕο ὑΠ6 βθούϊομβ οἵ 

Ῥανῦ 1. Τῇ δΌβθποθ οἵ ἃ τϑίθυθμοθ Οῃ. 8ΠΥ ΔΓ ΟΘαΪΔΥ ροϊηῦ 

αθπούθϑ δἰ ὑπαὺ ἰὺ 15. ὕοο 51}1Ρ16 ὕο πϑϑᾶ σϑιηδηῖ,, ΟἹ (Πα 

1ῦ 15. ὕοο ΟὈβοῦτο ὕο Ὀ6 βαὐϊβίδούου νυ ἀἸβροβθα οἵ. 



Χ ῬΡΔΕΖΑ͂ΓΕ. 

ΑΡροπάϊχ Α. 15 ἃ δῦ οὗ ὑπὸ 92 οποιηδίοροθίο νγουβ ἴο 

1π ΟἸαβ51081 Οὐκ. ΕἼΟΙῚ ὑΠ6 ηδύμσγο οὗ {Π6. οᾶ86 πο ἀβθυῖνα- 

ὑΐοη οδη Ὀ6 βοιρῇῃῦ ἔον ὑΠθ56, ὑποιρἢ ΤΩΔΗΥ͂ ΤΩΔΥ ὈΘ ῬΑΠΕΙΝΝ 

ἴῃ οὐ " ἰδηστιδρθ8, 

Ιῃ Αρρϑμαάϊχ Β. {π6 641 Ἰοδης- νου β ἴῃ οἸδββῖοα! ΟὝΘΘΙΚ 8.6 

ΔΙΥΔΗΡΘα 85. ΤᾺ δἃ5. ῬΟΒΒΙΌ]86 Δοοουάϊηρ ὕο {Π6 Ἰἰαπριιδρθδ ἔΤΌΤΗ. 

γΓΠ]Οἢ ΠΟΥ πο ὑκθη. Μορῦ οἵ ὑμϑῖῃ ἃ16 δ ρδύαηθϊνοϑ, πα. 

ἀοποῦθ τηϑύθυϊα] οὈ]θοίδ. 
1 ΠΟΡ6 5ΠΟΥΥ ὕο Ὀτΐπρ οαὐ δῃ Βέγηια Γαΐϊδα οτι ἃ 5ἰ παῖ] 

ΡΪδη. 

Ἐ. π. ΝΉΔΛΕΤΟΝ. 

ΟΧΕΟΘΕΡ, «ἀπ σιιδέ 1882. 

ὦ δος κὰν ἃ πε τί δόδοχω 



Ἵ ἣν ς γ»» 

εὐ γος βίον, 
ΟΝ 

οορυ]αῦίνο. 

ΝΠ. τορίν 
ρα «ς΄ ψοραθυϊατα ργδθοθάθῃβ. 

ΡῬΙΟΌΔΟΙΥ. 

γοοΔΌ] τ ΒΘΟΈΘΗΒ. 

ι Α:ρΊ]οβδχοη. 

“ὦ Ἑγιποοϊορίουμη Μδρπύτη. 

᾿ . Προδτετον. 

οϑμοἶ,.. ᾿ς ΒΟ, 

ΗΘ. ον ΜΙΑ͂Ι Ηρ ἀδϑεηδη. 

Ἢ ᾳ.. Ν Νον Ηρ Οϑυτηδῃ. 

Ε ΟΙά, ὁ... ΟΥ̓. Οἷὰ Ἡϊρι Θϑυπιδα, 01. ΟἹΑ Γίβῃ, 
ΟΝον. ΟἸὰ Νουβϑ. 

᾿ : ϑδηβ κυ, 

Ζεπά. 

Ν 
ἊΣ 

ΟΤ6 Δρ γθν δυο η8 ἤρου Οὔ ΟΣ ϑύρυθδνα ΤΩΘΥ͂ μ6᾽ ϑαθμογβα ἕγουη ὑπ 

ὐ ἴῃ ὙᾺ Ῥχοΐδοϑ. 



ΡΕΟΝΌΝΟΙΑΤΙΟΝ 

Τὴ ΟὙθοῖκ ψογᾶβ 7: Εηρ, ψ ἴῃ ψοῖ, δια 50 ἴῃ οὔμου'" ἘΠ ΤΌΡΘδη Ἰαμριαβοδτ, ς 

Ε-Ξ Ἑϊηρ, τὖ ἴῃ τὐοΐ, δια 50 Ὁ ἴῃ οὔμου ἰἸδηρτιαρθ8. 

Οοὔ. σρ-Ξ Ἐηρ,. πο. φεεείηρ. χι;. 

Αρβ. δπᾶ ΟΝοσ. ἅ-ε ἔπ. ἐΐ, ἴῃ ἐΐοηι. 

Τὺ. πᾶ αν, α δηᾶ τεῷ πδϑ]1568 γΟΎγ6], ὁ,6. [οἸ]ονγϑᾶ ἫΝ ὃ βουπᾶ, 

1|6 ΕΎΘΠΟἢ ἢπδ] ἢ. ὅο 5ὅΚ. α 

. Ταῦ. ὅτ: 88 ἴῃ Οϑυσηδῃ 866. 

ὃ (αἴδο τυιυδθῃ 26) Ξε ἃ ἀΙ Ρ ΠΟΠΡΔ] 6. 

ἧι ΞΞ πο. οὦ ἴῃ γῸΟΥ (ϑια 50 1η Τ,Θ 158). 

ψΞΞῖ. 

15-- Ουτηϑῃ 10, ἩΘαΡν πο, τὺ (ἀπ 50 1η. Τιοὐ 15}. | 
τ νος οὐρικκίμεος ας ὑλος λαὶοιν λαδ κι καί τὰς 

ψ Ξε Ἐϊπηρ,. 8 1ῃ. 7086 (διπα 50 ἴῃ ὅ1δν.). 

ζ-- ΒΥΘΠΘῊ 7, Εἰηρ. 8 'ἴῃ πιθαϑιγ6 (δ πα 50 ἴῃ 518 Υ.). ' 

ὁ Ξε ῃρ. οἷ τὰ εἰοαΐ. 

82Ξ-- ϊηνσ,, βῇ,. 

51ὰν. ὄξξ ὃ, πϑαυῦῖν Π|τὸ πηρ, γοα. 

ὅ δια ἥΞΞ ἃ ΒΟΥ ΌΘΙν δα 1016 ὁ δη τ. 

ς (26. 1οὐδου) -Ξ Εΐηρ". ἔ8. 

ὅ (70 Ἰοὐδου) Ξε ἔηρ. οἷν 1ῃ οἠθαΐ. 

ὅ τΞἘ ἕηρ, 8}. 

οἴνΞε ὕϑστα. οἷν ἴῃ ποοῖν. 

Τῃ [τ|8, ΟΙά Νουβθθ, Ῥυαββίαη, Γὐὐπυδηΐδη, Τιουθθ, δηα Βομοριηΐδῃ. 

ὑπ Ἰοπρ' γΟΥΘ] 15 τηδυκοᾶ ὈΥ δὴ δοιῦθ δοοθηῦ. [Ϊὶἢ Αρβϑ. αθ 06' 

ἀθποῦθ ὑπ Ἰοῃρ' ἀϊρῃύπομρβ, ὦ ὃ ὕμ6 βῃογῦ. 

Αὐπμηθηΐδῃ τοῖν (4.150 τγεϊυύθῃ. 00 ΟΥ 2) ΞΞ Εἴη. ο0 ἴῃ δοοί. 

πτνα: πρόπαν πστπαχευ»- τονπαν 

Ζεμᾶ δῃᾷ ϑδηβκγιὺ ὁΞ- Εηρ. οἷν ἴῃ οἰθαΐ : 2-Ξ Ἐπρ. 7 ἴῃ 766: φ-ε ϊηρ, ἢ. 



τς »ΑΟΔΝΟΔΟΙΑΤΙΟΝ. ἘΔ; 

Ἑπρ. γὲ ἴῃ πιογγῖϊῳ. Τμι6 σονθρσαὶβ ἐ ὦ π' τὰν Ὁ Ῥτο- 
1κ6 ογάϊμδυυ ὁ ὦ Ἢ. (Τμοβο 1ϑύθθυβ δι ἴπ ὑμπὶ8 ὈΟῸΚ 

ἴῃ Βογηδῃ ὕγ06.) 

ἃ Ἄον6 1 ΞΞ ΑἸΘΡΗ. 

οἵ ἃ Οὐπβοπδηῦς-- ϑημουᾶ (ἀνάπτυξι:). 



ΟΟΝΒΕΙΘΕΝΡΑ 

ἀπο-σκολύπτω ΒΡ οἵἔ: Ταῦ, οἴᾶθο. 2. 19. 

γλάφωκεγλύφω. 19. 1]. ; 

γλύφω οὔγνο : ̓σκλύφω, ἀπο-σκολύπτω. 19. 



Φοπίσπί 

ΒΤ 1.- ΟΒΌΒ 
ΒΤ' Π.--ΒΟΒΜΒ: 
, ΘΟἜΟΝΤΗ: 

ἐ ; οολῖίο: 

(1) πρόσθεσις 

(2) ἀνάπτυξις 

(3) Τιϑηρ ῃοηΐηρ. 

[, Οὐπβομδηΐδὶ : ἰ 

(4) Τηῖϊθϊα] Αϑριγωύϊοι.. 

(ὅ) Βοααρ!οούϊοη 

ο (6) Αϑυϊοδύϊοη 

. ΟῈ ΑΝΘῈ : 

Ἶ ,  οοαο : 

(7) Τηθθυομδηρθ οὗ ο ἃπᾶ 6. 

(8) Γπὐϑυομδηρο οἵ πᾶ α. : 

(9) α ἔγοΙη ε οὐ ο θϑίουθ ἃ οἴοϑθ γόονγβὶ.. 

᾿ν ἣΥ (0) α ἴγοταη ϑοηδηῦ 1αυϊά 
(1) α(ι, υ) ὑβγτουρ ποῖρῃ ουτνίηρ γὐηα!ᾶ 

Ἢ ΐ (12) ε οὐ υ ἔγοτῃ γτϑδᾶϊοϑὶ ορϑῃ ψονγοὶ 

᾿ς (18) ἐ θοΐογθ ἀοιθ]6 οοπβοηπδηῦ 
᾿ (14) υ (α) Ῥούνγθθῃ ὕνγο οοῃβοηϑη δ 

᾿ς (16) Αβρίπαίοι οὐ Ἴ ον... 
ο (16) Ῥιββι πε δὐϊοπ οὗ ὕονο].. 
ςς {17 Οοπροπβδίουυ Τ᾿ιθηρύμοπίηρ. 

ῬΑΘΕ 

17 

137 

138. 

139 

.139 

139 

140 

14] 
142 
143 
1: 
144 
146 
146 
146 
146 
146 
147 



ΧΥῚ “ΟΕ ἣν 

11. Οοπβομδηΐαὶ : Ε 

(18) ουρῇ Βυθαύῃϊηρ ἔγοση Τηϊ 1] Θρίγαηὸ. 

(19) Αββισητ])αύοη οἵ Οοπβομδηῦ 

(20) Τββιτητ]δύϊομ οἵ Οομπβοπδηῦ Ξ ᾿ ᾿ : 

(21) Αβρίγαύίϊοι ἐμπγοιρῃ Κ᾽ ὈΠδηὐ οὐ Τα. ; ᾿ 

(22) Αβϑι θη] δύο Σ : ς 

(23) οοε!βαύϊοη οἵ Ε΄. 

(24) Μοίανημθβὶβ 

(25) Τα δοϊβυῃ 

(26) Τυϑη δ] 15 1ὴ 

(27) ΤιΔΌΙ ΔΙ βτη. : 

(28) ὙΥ̓́βακοηΐηρ δὖ οπᾶ οἵ νοὶ 

(29) Αβριγαύίϊοῃ δὖ δπᾶ οἵ τοοῦ 

Ο΄. Ἰιο85: 

1, οοδίιο: 

(80) ον θ᾽ -βῃπουθθηϊησ.. 

(81) Οοταργθϑβίοῃ οὗ τοοῦ 

1. Οομβοπϑηΐαδὶ : 

(92) 1.85 οὗ ὁη68 οὗ ὕνγο οοῃβοπδηΐβ 

(339) Τιοββ οὗ 1ητὑϊ8] βρισδηῦ 

(532) Τιοβ5 οὗ τηϑᾶϊδ] βρίγδηῦ... 

(85) Τιοββ ὑπγοαρ ΤΙββιτη!] οι. 

ΑΡΡΕΝΌΟΙΧ Α.---ΟΝΟΜΑΤΟΡΟΕΙΟ ὙΥΟΒΌΞ Ξ 

ἈΑΡΡΕΝΏΟΙΧ 8.---ΤΑνΝ-ΟΒ5 



ΕΤΥΜΑ ΟΒΑΒΟΑ. 

εἦ ΡΑΒΤΊΙ. 

ΥΟΒΌΌΝ. 

ἀ- ποσαύϊνο : Τοῦ, ἐη.-,) ῬΥΌΒΒ. 6η.-, 51. αἢ-, οὗ, ἀν-, νη-. 10, 
. ἀ- οορυ]αῦϊνο, ἁ- : φιν: ἅμα. 88. 10. 

ἅ ἅ Τηΐϊοτ]. : Τα. ΟΗΟ. 110. 5Κ. ἃ. 
ἀάζω Ὀγοαύμπο οαὖ : ̓ἀξάδ-)ω, ΜΗΔ. τὔαξοη, οἷ. ἄημι. 1. 

ἄανθα οατ-τἴηρ : ἔἄξοιανθα (οἷ. ἄκ-ανθα), ἩοΒγΟἢ. ἄτα ὦτα, οὖς. 34. 
ἄαπτος ᾿ἰπν]018.016 : ̓ἄ-)απτος, ἰάπτω. 84. 
ἀάω τηϊποδά : “ἀξά-)ω, αὐάτα. 84. 17. 
᾿(ἄβαξ Ῥοατὰ : Ἐργρύϊδη ἢ) 
ἄβδης νι πὶρ : ἰάπτω. 538. 19. 
ἀ-βέλτερος δπὐαρία : “Ἰπξογιου ᾽, βέλτερος. 

 ἀβληχρός -- βληχρός. 1. 
(ἄβρα ἅβρα Ῥοηπο : Ἠθῦ. ελαδγᾶϊ, βοοῖδ.) 
᾿ἁβρός ἀο]!οαΐθ : νεβρός. 4. 10. 
᾿ἀβροτάζω τοΐθ5 : ἁμαρτάνω. 19. 24. 
(ἀβρότονον 5οιιπουηνγοοᾷ : ὅ5]ς. ηυγαξαγναηι ΟΡ στΒ τού 85.) 
(ἀβυρτάκη ἃ βαιιοθ: Ῥοιβίδῃ,) 
ἀγαθίς οπο: ἀ- οορα]., Ταῦ, πσάτι8, Αρ5. οποίέω Κπυοῦ Ἐπρ,, 5Κ, σαπάαϑ, 

οἵ. χανδάνω. 10. 29. 

᾿ ἀγαθός Βοοᾶ : ἔἀάχραθός, Θοῦ. ροᾶβ Ἐπρ., χατέω, “ ἀοείτα 16 ̓, 1. 82, 90. 
᾿ἀγαλλίς ἰτῖ5, ἀγάλλω ΒΙουῖῆν, ἄγαμαι δι ΒΌΓΡΥΪΒΘα αὖ, ἄγαν τηθοᾺ : 

10. μέγας. ὅὃο. ἀγανός σαμύϊθ, “δατιγα 16, ἀγαπάω Ἰονθ. 
ἀγα-νακτέω δ αἰδύγοββθα : μέγας Ἔ δἀρβηοολε (οἵ. χαλεπῶς φέρω). 10. 
ἀγαυρός -- γαῦρος, ἀ- ον ΔΗΔΙΟΡΎ οἱ ἀγαυός (ἄγαμαι). 

᾿ (ἄγγαρος οουτῖον, ἄγγελος ΤΛΘΘΒΘΠΡΘΙ : Ῥογβίδη, 5]ς. αηρίγαβ ἀοτηϊροᾶ.) 
ἄγγος ν68568] : “ Βιηθαγθᾶ, τηου] 68 ̓ , Ταῦ. τη, ΟΗᾺ. αποο Ῥαΐίον, 5Κ. 

αἩ} διλοϊηὖ, ἐγγυθήκη. 1]. 
ἀγείρω οοἸ]θοῦ, ἀγέλη ποτά : ἀ- οορα]., Τιαῦ. στό, Ο Τν. αὐ - αν" οοτιν θηῖο, 
ΟΠ Ἄρ5. οἷγγαη, ὕαγηι Επρ. οἠαγ-ιυοηιαη, Ταῦ. ογαΐαβ οἸοβθ ὑορϑύμθν, 5Κ. 
"" ΔΡΡυόΌδομ, 28. 

“7 



18 ἘΕΤΥ͂ΜΑ͂ σΚΑΕΟΑ. 

ἀγ-έρωχος ρῬγοπά : μέγας -- ἐρωή Α. (οἵ. ἥσυχος). 10 
ἀγ-ήνωρ τηδηῇα] : μέγας - ἀνήρ. 10. 
ἄγής Ρυτγθ : “ οἸθαγ᾽, οἷ, εὐαγής, ἅγος. 39. 
ἅγής ουγϑοᾶ : ἄγος. 4. 
ἀγκάλη ἀγκών ἃττη, ἄγκος ρΊ6η, ἄγκυρα ΔΠΟΠΟΥ : Τιδὖ. αἼοιι8 αἰϑλοιι8, Ὁ ΤΥ, 

αόςαΐϊἤ, ΟΟΚ, Αρ5. απρὶΐ Επηρ, ἐο απρῖο, δ. απραβ ΘΟ, ὄγκος. 11]. 

ἀγλαός Ῥυϊρῦ : γλαυ-κός. 1. 84. 
ἀ-γλευκής βου : γλυκύς. 81. 
ἄγλτιθες σΥ}10 : ἀ- οορα]., γέμα 24, 

ἄγνος ὙΊΠοΟΥ : 
ἄγνυμι Ὀγθαὶς : Ταῦ, σαριι8, Τν. δὼ γγθδῖκ, Αρϑ. σναηοοῖ έκουχε ὦ 5, 

αὐἷπιοο αὐΐηοἶ, εὐἱηἶξ ἰαρ-ιυΐηρ, Ταῦ. «ὐἴρσα οαῦνθ. 3898. ' 

ἄγος ῬοΙ]αὐϊοῃ : ὅΚ. ὥσαϑβ οἴδθποθ. 80. 
ἅγος οχρίὐϊοη : Ξἴ. ψα7 ὕο βδουϊῆοθι 18. 
ἀγοστός Παηά : ἀ- οορα]., αοὐ. ζα8 νθ886], Τὺ. ρα-ζαϑέϊ8 Ἀττηρῖῦ, ὁ 

72αϑβιι8 δια 8, “ ΒιαἸηρ᾽, 
ἄγουρος Οά. νἱϊ. θ4 γοιππηρ: 51. αργιδ πη δυυϊθα. 2), 
ἄγρα οἶιδο6 : Ζα, αζγα, ἄγω. 
ἀγρός ΠεΙα: 1.0. αρογ, Οοὐ. αἶγ8 Ἐπιρ. αογο, ὅΚ. α͵γαϑ.: ἄγω, “Ῥίδοθ ὅν 

ΤΊΟΥ͂Θ ἴη ἢ 
ἄγρ-υπνος ἘΡΥΣ ΝΟ : ἐγείρω - ὕπνος. 1. 
ἄγχι ποῦ: [,ὖ. αηριϑδίμβ, Ο Τν. δξηψα Οοὔ. αρσυὶϊ8 πᾶστον, [ἡ 

απ ϑρίαϑ : ἄγχω. 
(ἄγχουσα ἔγχουσα,͵ ΔΙ Καποῦ : ως ὀνοκίχλη, ξογαῖρη.) 

ἄγχω ΟΠΟΙΚΘ : Ταῦ. ἀπο αΉ007' απαῖιι8, Ὁ ΝΟΥ. απο Βουσον Επρ, αἸ0 67, 
5Κ. ᾳὐαβ δίδυτη, ἄχος. 

ἄγω Ἰοδᾶ : Ταῦ. ἀφο, Ο Τν. ἀραῖην 1 ἄτῖνθ, Ο Νοῦν. αζα ἴο ἀτγῖνϑ, ϑϊ1κ-. α). 
80. Ηϑθποθ ἀγωγός συϊαθ. 

ἀδαχέω βογαύοῃ : ἀ- οορα]., δάκνω. 29, 
(ἄδδιξ σΩ]]οη.: Ῥουβίδῃ 3) 
ἀδελφός Ῥγούμου : ἀ- οορᾳ!]., δελφύς. 
ἀ-δευκής ἸΠΒΘΘΙΗΪΥ : δοκέω. 192, 81]. 
τ τα βοῦθα, ἀδο-λέσχης φοπδὶρ, ἄδος Βεα ον, ἀδινός ὑπτοπρίηρ : οἰδέων 

. Βδο-- 
ἀδημονέω τη ἀἸδύγοββϑθᾶ, ἀδήμων (οὗ, ΑρΒ. 584 “βεαὐθα᾽ Ἐπρ. 584). 

, ἀδήν ἁδήν ρ]απά : Ο ὅ1αν. 7ργα ὑθδῦϊο]θβ, 51ς. ἀπᾶαηι ὑβϑύϊοθ 4Ἅ. 
ἁδρός ὑΠ1οΙκ : 5Κ δάπαγαβ, ἁ- --- οἰδέω. ς, 

(ἀδράχνη -Ξ- ἀνδράχνη.) 
ἄεθλος οοηὐοϑῦ : ἀ- οορᾳ]., Ταῦ. ναϑ βυγοῦγ, αοὔ. νασὲ ρ]οᾶσοα Ἑπρ, μοῦ, 

Τὰν, τα σίϊ τοάθομα. 84. 
ἀείδω 5ῖπο: ἤἀξένδω, ΟἿγν. ,ἴάοα οὐγ, ΟΗΘ. ,γωγ-ιυᾶχαγν γοῖτδο, Ται.. 

τρααεγεὴ ο811, ὅδ, ναὰ ΒΌΘΔΚ, αὐδή. 1. 17. 
ἀείρω ταῖβθ : ἀ- οορα]., 1. διυογέϊ χαῖρ, αἰώρα σάλος. 32. 38. 
ἄελλα 5ύοττη, ἀελλής οἀἀγίηρ : ἀολλής. 7. 

ξαξεῦ θα, - τιευν “Θ ρυνε» φας γυτιϑρ οὶ ἐττε στα τες, φιφοσλ πτυς ιρ 552,5. κ.ατ55.:.ετε- 
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ἀέξω ἴοβίου : Ο Τγ. γάβαϊηι 1 στον, οὐ. ναλϑῆαη συον Ἐπρ, ἐο τυαῶ, 
ΘΚ, ναζεῖ, αὔξω ὑγιής. 1. 

᾿ ἄεσα ραϑεθα {Π8 πῖρῦ : Ξ]ς. 868 β'πταθοσ, 99, 16, 84, 
᾿ ἀεσί-φρων 511} : ἄημι, “γοπίοπαβ᾽, 980. 

ἰζα πιου]ᾶ, ἄζω ῬᾶτοᾺ : 
αρὰ Θχοθϑβϑῖν : ἀ- οοραϊ],, 5Κ. γαΐυαβ γϑβῦ]θ88, 
ἀηδών πἰρ ὐΐπρα]6 : ἀείδω. 17. 
νὰν Ῥίον : ΟΘοὐ. ναΐαν, Τλν. ιυδῆαβ σχὶπα, δ]κ, υῷ Ὅ]ον,, ἀντμή. 1. θποθ 
᾿ς ἀήρ δἷγ (οἵ. αἰθ-ἡρ). 17. 
ἀήσυλος νὶοκοά : ἀάω. 
᾿ἀήσυρος Ἰἱρὺ : 51. υἀέιιϊαϑ παν, ἄημι. 22, 
᾿ἄητος --αἴητος. 384. 
(ἀθάρη ροτντῖᾶρο : Εργρύϊδη.) 
᾿ἀθέλγω βὐγαΐη οὔ᾽ : ᾿ἀστλέγγω, στράγξ, οἷ. στελγίς Ξεστλεγγίς. 1. 82, 24, 

᾿ἀ-θερίζω 5110 : 51. ἀλαγ Βαρρονῦ, θρῆνυς. 
᾿ ἀθερίνη 51η6]Ὁ : 5α. 
ἀθήρ 5Ρ1Κὸ : ἀνθέριξ, 52. 
 (ἀθραγένη -- ἀνδράχνη.) 
᾿ἀθρέω Ἰοοῖς : ἀ-οορα!., Τ,αὐ, Πγηνι8, ὅς. ἀλαν ποΙα (οὗ, Ἐϊπηρ. Ῥ6 014). 50 

ἀθρόος ἁθρόος ἐορούποι, “ ποϊάϊηρ ὑορούμου᾿". 
ἀθύρω ῬΙαν : , 
᾿αἰ--εἰ, 9. 
αἵ Ιηΐο1].: ΝΗΟ. εἰ, Ταῦ, 5Κ. αὖ. 
αἷα Ἰαπᾶ : ἔτοιῃ πατρίδα γαῖαν, αιᾶ81] πατρίδα γ᾽ αἷαν, οἵ. εἴβωυς (ϑδγοθ,.) 
αἰανής ἀἸβτηδὶ : αἴητος. 
αἰγανέη 5ρθα:, αἴγειρος ῬΟΡΙΔΡ : “ΒΒδκθη, βμδκίηρ᾽Ἁ, Κἷκ. {7 τηουθ, 

ἐπείγω. ὅὃο αἰγιαλός Ὀθδοῖ, ἨθΒυο. αὖγες σγᾶνθ5. 9. 
ἷ [αἰγίθαλλος ὑϊύταοιιβθ, αἴγιθος αἰγίοθος πο ρΘΒΡΔΥΤΟΥ  : ἴουθῖρη.) 
 αἰγίλιψ 5ἴθθρ : 
αἰγίλωψ οαὖ: “νι ἐ6-ἸοοκΚίπρ'᾽, αἰγίς Β. "αἴγιλος (οἵ. αἱμάλωψ θυμάλωψ 

νυκτάλωψ πηνέλοψ, ἀκαλανθίς ἀμιχθαλόεις βροαλίκτης δνοπαλίζω) - ὦπα. 

᾿αἰγίς Α. 5ῃ1614 οὗ Ζθοιι : αἰγανέη “ Ὀγδπ ΙΒ θα ̓ . 
αἰγίς Β. αἰγίας 106 ΞΡΘΟΚ : 
αἴγλη ὈτΙρ ὕΠ655 : ἀκτίς. 17. 
αἰγυπιός γυϊύατο : ὄις -Ε γύψ. 9. 

(αἰγώλιος αἰτώλιος ΟὟ] : ἑοταῖρτι.) 
αἰδώς 5Πδτηθ: ζαϊσδώς αἰσθάνομαι (οἷ. ἀλδαίνω ἀλθαίνω, κορδύλη κορθύω, 

λοίδορος λάσθη, νεοαρδής ῥαθάμιγξ, ὀρόδαμνος ὀρθός, σκινδάριον σκινθός, 
σκόρδαξ σπυρθίζω, σπιδής σπιθαμή, τένδω τένθης, ψευδής ψύθος), “ ΟὈΒ61- 
νϑύϊοη.᾽ 582.. 

᾿(αἰέλουρος αἴλουρος οδὖ : Εσγρύϊδῃ 3) 
καῇ ΔΙΜΔΥΒ : οὐ. αἷν ονγογῦ Επρ. αγὸ Αρβ. αργε αἰνγαγβ Επρ. ΕΥΕΥ, 
“αἰών. " ΄ 

᾿ 
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αἰετός 6816 : οἰωνός. 9. 
ἀ-(ζηλος πάθη : ἰδεῖν. 6. 
αἰζηός γουΐῃ : 

. αἴητος τηϊρὖν : 

αἰθήρ 5ΚΥ, αἰθόλιξ ραυβύμ]ο, αἴθουσα οοτῖᾶον : “ ὈγρΗῦ, μοῦ, βΒαπηγ᾽, α 
αἴθυια 1} : 
αἰθύσσω 518ἴκ : 
αἴθω Κίπ416: Ο Τε. αοα ἔτο, Αρ5. ἀα Ἐπρ. οαϑέ-ἤοι8ε, ὅ1κ. ἑάϊ, Κι 16... 
αἰκάλλω ψΠ66416: ἀκᾶ. 17. 
ἄικλον ΒΌΡΡΕΙ (ϑ'ιραγύδῃ) : 
(αἴλινος -Ξ λίνος.) 

(αἴλουρος -Ξ αἰέλουρος.) 

ῃ 

αἷμα Ὀϊοοᾶ, αἱμάλ-ωψ τϑ8] (οἵ, αἰγίλωψ) : ὙΥ̓ 6158} ἀυρίθη ογθάτὺ, ΝΗῸΘ 4 
δοίην ἙὨῖοκ Πα! : 18. Ἵ 

᾿ Ἷ 
"πῃ ᾿ 

᾿ Ἵ 

αἱμασιά 5ὔοῃθ νγ8}} : 
αἷἱμός ὑπιοῖκοῦ : 
αἱμύλος ψΠ]Υ, αὕμων 5Π|{π| : 
αἷνος 5΄ΟΥΥ, ῬΓΔΙΒΘ : ἠμί. ᾿ 
αἰνός ὑθηγ1}016 : αἴητος. 

αἴνυμαι ἕαϊκθ : Ταῦ. οἷέογ ἀΐογ. 9. 
αἵνω 510: ἠθέω, 18. ᾿ 

αἵξ σοεῦ : ὙΥ̓ ΘΙΒῈ οισΐρ ον: 1λῦ. οὔψβ σοαῦ, ὅΚ. α͵αϑ : ἄγω, “ ἀρ116᾽, 
αἰόλος πίτη}}]6 : Ἷ 
αἰονάω ἴοπιοηῦ : 
αὔπολος ΠοΡβτηηδῃ : ὄις -- κέλλω, 9. 27. 
αἰπύς πἴθθρ : ἰάπτω. 33. 17. ξ Ὶ 
αἷρα ἄδηη6] : 5Κ. δαζᾶ 8ι σὕΥδ88. 
αἱρέω Ὡλος Οοῦ. υἱέυαη, δ΄. σαν" ΟΟΥ̓Θυ, Βο]ά, εἰλέω ἑλεῖν εὐρύς ὁράω 
[.18, 

αἱρό-πινον 5160Υ68 : αἶρα -- πίνω. 
αἶσα ρῬογύϊοπ : ΟΒβο. αοέο᾽β οὗ ἃ ραγῦ, Ὁ ΝΟΥ, {7 φ]ουίοιιβ, οἷτος. 9, 
αἰσάλων τηθ}]1π : ΤΟΥ ΕΙρῚ 
αἰσθάνομαι ρογορῖνθ : αὖ. αοϑέζηιο, Οὗ. αἰδέαη, ΟΌΒΘΙΥΘ. 
ἀίσθω Ὀτοαύμα ουὖ: ᾿ἀξέτ-θω, ἀντμή. 1. 13. 20. εἴ 

ἀίσσω γυϑῃ : ἴἀ-)ίκ-Ἴω, ἀ- οορα]., ἰάπτω. 84. 12, 82, 19. 

αἰσνητήρ 1]. χχῖν. 847: 
αἴσυλος ψ]οκοα : αἰνός. ἢ 
αἰσυ-μνήτης ΠΡ} : αἷσα- μνήμη. 1], ᾿ 
αἶσχος 5Πδ8π16 : αἰδώς, ἢ 
αἰτέω Ὅδρ: αἴνυμαι. ἨἩδθποθ αὔτιος οΥὐἹρίπδύϊηρ, “ ἀοιηδηϊησ, οἱ 

οοοδϑίοι ἴου΄, 
ἀΐτης Ὀοϊονϑά : ἀίω Β,, ἐνηής. 

αἰφνίδιος Βαάάθῃη, αἶψα αὐ] οΚΊ]ν, αἰχμή 5ροαΓ-Ροϊηῦ : αἰπύς. 21], 

ἐπ ϑ ἊΝ κατ᾿: : ζω σαν ῖσνν 
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ἀΐίω Α. Ὀτοαῦπ οὐ: ἄημι. 12. 
ἀίω Β. ρῬϑιοὸϊνθ: [δὖ, αὐοο, Ὁ ἵν. οοηη-όλ ααἱ βουναῦ, Ο ὅ1ὰν. ε-ηνῇ 
χηϊπα, Κ]κ, αὖ Οὔβουνυθ. 84. 

αἰών ὑϊπηθ : Ταῦ, αδυϊηι ὠεέαβ, Ὁ Ἱν, ἀϊΐβ, οὔ. αἷυϑ, ὅΚ. δυα8 ΘΟΌΤΒΘ, 
ἰέναι. 9. 84. 

᾿ ἷ οϑοΙ Π]δὐϊομ : ἀείρω. Ἶ. 
ἀκᾶ σοπίϊγ, ἀκάκητα στδοίουϑ : ἥω: 80. ὅ. 
ἀκαλανθίς σοΙἀἤπο : ἀκίς “ἄκαλος (οἷ, αἰγίλωψ), οὗ, ἄκανθα. 
ἀκαλήφη πούθ]ο : ̓ἀσκλήφη, σκαριφισμός. 1. 82. 2. 25, 
ἄκανθα ὑποτπι, 5ρίμ8 : ἀκίς., 
ἄκαρι ταῦθ : ἔουθῖρε ὃ 
ἄκαρνα ἄκορνα ἐμιϊδ.16 : “ἄσκαρνα, σκάλλω. 1. 82, 
ἄκασκα ροπέγ : ἀκᾶ. 
ἄκατος Ὀοαῦ : ἔογαῖρῃ ἢ 

᾿ ἀκαχμένος 5Πηδ7Ὸ : ἀκίς, ῬΕΙ͂. 
ἀκέων ἀκήν 5116π : ἀκᾶ, 
ἀκιδνότερος ἱπίοηϊον, ἀκιρός νγϑᾶῖ : ἀ- πθρ., κίω. 
(ἀκϊνάκης κϊνάκη Κηϊῖδ : Ῥουβίδη.) 

, ἀκίς Ῥοϊηύ, ἀκμή οἄρθ: Ταῦ. αοι8 οι, Υ ΘΙ8ῃ ατοοῖ, Αρϑ. δὲ Ἑπρ,, 
Ταῦ. αἀϑαίγιι8 ΒΏΔΥΡ, ὅΚ. ὧς τϑϑοῆ, ἵππος ὠκύς, 80. 

ἄκμηνος ξαδύϊηρ : Ἡ θυ ῖ, ἄκμα νηστεία : 

ἄκμων ΔΏΥΊΙ : 110. αϑοηυῆ, Θαρθ, ὅ1: ἀρηλατι- ΒΌο πῃ : “ΒῃδῸ βύοπθ᾽, ἀκίξ. 
ἄκνηστις 5Βρὶπο : ἄκανθα. 

 ἄκολος ΤηΟ7568] : ὅΚ. ας οαὐ 
ἀκόνη νγμοὐβύοηθ : 51. αρῆαϑ βύοπθ, ἄκμων. 2. 
ἄκος οὔτ: ΘΙ} ἑαοῖ βουπᾶᾷ. 38. 
ἀκοστή ὈΔΥΪΘΥ : Ταῦ. αοι8 ΟμΔΗΣ, Ταῦ. αἰόέαϑ. 
ἀκούω Ποαν : "ἀσκούω, ὙΥ 6Ἰ5}ι ψϑ σι αὐ. θυ, θυο-σκόος. 1. 82. 28. 
ἀκρ-αίφνης αηϊη] γᾶ : ἄκρος - ἰάπτω, “νΘΥῪ Πἰνοῖγ᾿, οἵ, αἰφνίδιος. 
ἀκριβής οχεοῦ : Οοὐ. απά-Ἰγιδίαη, Θπασῖγθ, 1. 11, 17. 27. 
ἀκρίς Ἰοουδὺ : ἄκρος, “γα! κῖηρ' οα. ὑϊρύοθ᾽, ἀκροβατοῦσα. 
παι ᾿δβύθῃ : ἄκρος ᾿ἄκροξος (Ἡέγ οι. ἀκροβᾶσθαι) -- οὖς, οἵ, ἄανθα. 

ἄκροπις ἀἰἸΒα Ὀ]6 : 
ἄκρος Θχύγ6Π16 : ἀκμή. 
(ἀκταία τοῦα : Ῥεγβίδῃ.) 
ἀκταίνω τηογθ : ὠκύς. 
᾿ἀκτή Α. Ποδαϊδηά : ἀκίς. ὅο ἀκτῆ οΙἀογγθθ, “τ ὐἢ ροϊπὐθα Ἰθανθδ᾽, 
᾿ἀκτή Β. οοΥη : ἀκοστή. 
ἀκτίς τὰν : Ταῦ. ἐρηῖδ, Τν. ἄμ, ἔτ, αοὐ. ὠδέυο ταουηΐηρ, 110, εἰργυβ ἤγΘ, 
5, αρηῖϑ. 19. 

 ἄκυλος Δοοὴ : 0. δου (ΞΞ θ016χ), ΝΉΟΘ, οἱολοὶ : 2, 
ἀκωκή ροϊηὐ, ἄκων ἀν 611 : ἀκίς. ὅ. 
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εκ βιστος ἀλάβαστρος 5εῖνο-ὈοΧ (πιδᾶθ οἵ ΔΙΑ αβίθυ) : ἰοτοϊρα, ἀλφό: 
ἀλαλαί Τηξογ]. : Αρβ. ζᾶ 1ο Ἐϊηρ., 5Κ. αγαγϑ, ἐλελεῦ. πν 
ἄλαλκε "6 ναταδα οἵ: ἀλκή. 
ἀλαός ὈΠπᾶ : ἠλεός. 80. 

ἀλαπάζω--λαπάζω. 1. ἢ 
ἀλάστωρ ΔΥνΘηρΟΥ, δοοαγθβθά : ἄλη ᾿ἀλάξω, “τηδκίηρ ΟΥ τηδᾶθ ἴο απο 

ἄλγος ρῬαΐῃ : ἀλεγεινός. 24. 
ἀλδαίνω ποιτίϑῃ : 1,60. αγάλι8, ἀλθαίνω (οἷ. αἰδώς). 25. ὶ 

ἀλεγεινός στΐθνοιι, ἀλέγω ΠΘρᾶ : Ταῦ, αὐλγο πορίρο γοϊήρῖο, Ασ5. γὅρα 
ΤΘ0Κ οὗ πησ, 2. ᾿ 

ἀλέη νγδυτηΐῃ :. εἵλη. 33. 11. 
ἄλεισον οὰρ : Ταῦ. ἔΐπο ἀδ-ἴοο, (οὔ. ζοϊέζνι8 νεῖπιθ, Τ δ. 1δέλ ροῦν, 51. “ὦ. 

8ο3 

δέν. κρρνω : ἀσλέμφω, Οοὐ. 8αἴδοη διοϊηῦ Ἐπρ, 8αΐυο, λέ 
1, 8 

ἀλέξω σγαγᾷ οὔτ: δὶς, γαζδῆ, Ῥγούθοῦ, οὗ, ἀλκή. ὅ0 ἀλέκτωρ οοοΚ, “ρυδνᾶ 
1}. }ς 

ἀλυδοιαι δινοϊᾷ : λύω, “ Βοραγαῦθ ἔγοχη την βθ1᾽. 1. 
ἀλέω συἱηάᾶ : μύλη. 10. 
ἄλη ννδηουΐηρ : ἔρχομαι. 11]. 2ὅ. ὁ 
ἀλής ογονγαθᾶ : εἰλέω. 18. 11. 
ἀλθαίνω Πι68], ἀλθαία τηδηθ}- ΤΉ ]1ον (αϑθα ἴῃ ἨΘΔ]]ηρῚ), ἄλθεξις “τ; 

(ἔξι5) : Ταῦ. αγῦοβ, Ὁ Νοσυ. γάμου ουθοῦ, Ὁ ὅ1ᾶὰν. γαϑέλ σγονν, 5Κ. ἃ "ἢ 
ὑὨχῖνθ, οἵ. ἄναλτος. 28. 

ἀλίβας ἀθδά : ἔογοῖρῃ ὃ 
ἀλίγκιος 116 : ἀ- οορα]., Οοὐ. αὖη- ΘΙθνθη Ἐπρ., Ὁ 5ἴαν. ἴσα οοπηΐθης- : 

δΙΠ66. 
ἀλινδέω Τ70]] : εἰλύω. 11]. 

ἅλιος {γτι 1655: ἠλεός. 4. 
ἅλις ΘποαΡ : εἰλέω. 18. 11]. 
ἁλίσκομαν δῖ οὐρῇ : ἑλεῖν. 18, 1]. 
ἀλιταίνω οἴδπᾷ : ̓ἀσλιταίνω, Οοὔ. 5[οϊέδα ΠΔΥΤΩ, 1. 98, 

ἀλκή 5γθηρίῃ : ἀρκέω. 25. 
ἀλκύων ΚίπρηΒΠου : Ταῦ. αἴοδᾶο, ΟἨΟ. αἴαογα ἸΩΘΥΡΆΠΒΘΙ, 
ἀλλά Ραυΐ : Οοὔ. αἴα, ΒοΠοιη. αἴθ, ἄλλος. 
(ἀλλᾶς -- ὀρύα.) 
ἀλλο-δαπός ἑογοίρῃ : ἔδογκ-Εός δοκέω. 10. 97. 

ἀλλό-κοτος τη ΠΒΌΓΟΙΙΒ : κότος “ ἐθιρευ ̓  (οἵ, ὀργή). 
ἅλλομαι θὰ : Ταῦ. βαἴϊο, Τ δ. 8εἰδέὶ ογβθρ, Β]ς. βαν ο. 18..5 
ἄλλος οὐδιον : Ταῦ. αἴζιι8 αἴϊχιιῖδ, Ο ΤΥ. αἷϊ, αοὐ. αἴ7ὲ8 Εΐπρ, οἶἴ86. 19, 
ἀλλο-φάσσω τῶγο : φημί, οἵ, παιφάσσω. 
ἀλοιάω 5τγηϊίθ : ἀλέω. 
ἄλοξ ἕαττον : ἕλκω. 38.11.9 
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᾿ ς ϑυγοθίοβδῦ: Ζά. γὰρ Υ6]0166, 94, 25. 
ς ἡ 5θῷ : [π΄, 8αΐ, 51. βδαγαην Ῥομᾶ 8α7 ἥονγ, ὀρός. Ἡδποα ἅλς ὁ κα] : 
πῇ ψ: ΤΥ, ϑαϊαπῆ, αοὐ. 8δαἰέ Ἑπρ., Ο ὅ]ων. βδοϊζ, ὅΚ. βϑαγαβ βαϊϊηθ. 

ῷ ἃ ὈΙδηῦ : 
σὸς ΟἼΟΥ͂Θ : ἄναλτος. 

ς ΟΠδῖῃ : ἑλεῖν. 18. 11]. 

κω -- ἀλεύομαι. 31]. 

ἃτὴ αἰδυγαιρηῦ : Ταῦ. ἀϊπεΐίπον, Ο ΝΟΥ. δ} ἀσαπῖκ, ἄλη. 
Α : ΗθΌ. αἰορλ.) 

γὼ Ὀτΐηρ τη : 110. αἴσα ῬΥῖοθ, ὅ]ς. αγοῆαβ. 97. 
στῆς (οἵ. ὀρχηστής) ὈαδΥ : [,δῦ. ἰαῦογ, (ἀοῦ. αγϑαϊξ[,8 σσουῖϊκ, Ταῦ. ἴοϑα, 

ΒΚ. γαδῆ 5οθῖΖζβ, λάβρος. 24. 
᾿γν" Ῥδυΐου (οἵ. Επηρ. σγμϑαῦ 106), ἀλφός νν1ῦ8 ΙΘΡΤΟΒΥ : δ. αἴδιι8, 

οἰγεέ βυτῶσι, Ὁ ὅἴων. ἰεροαϊΐ, ὅδ1κ, γαδῆαβαϑ φ]αυὶηρ. 24. 

ἀλωή ἅλως πολ ίπρ ἴοον ἀλέω. 4. 
ἀλώπηξ ἴοχ : ̓ἀξλώπηξ, Τιαὖ. υοἵρο8, Ταῦ. Ἰάρο. 1. 85. 
ἅμα ἐοσούῦμπου : Ταῦ. δέηγϊ δἰηυλ8 βἐηιρίοα, ΤΥ. βαηιαΐ |κ6, οὔ. βαριὰ 
ΒΆΤη6 Εηρ., Ο ὅ]αν. βαηυνῆ, 1ρ56, 51. δαηιώην ἃ111κ6, ὁμός. 18. 11]. 

θος Ξ--ὀ ψάμαθος. 832, 88. 
μάκετος ἔργο : 

ἱλδύνω ἀοπίτογ : Θοὗ. σα-ηναϊοῖη8 ἀἰββοιιθίοπ Ἐπρ. πιο, Ὁ ὅ1δν. 
ηνασῇ, βοΐύ, ὅϊκ, ηιαγὰὰ στὰ, οἵ. 8ᾳ. 1. Ηδθποθ ἀμάνδαλος ὌΠΒΘΘΗ, 
Κἀμάλδαλος. 920. 

π- 68 Κ: ΑΒ. ηίθαῦο βοῖζ Εϊπρ. ηιοίίοιυ, μύλη. 1. 
ἄμαξυς νἱπθ οὁῃ ΡοΟΪ65: ἅμα Ὁ ἀμάκιον Ῥοατὰᾷ (1μδοομῃίδη), ἄβαξ (οἴ. 

᾿ ἀρβύλη βάρμιτον βύσταξ κυμερνήτης τιθαιβώσσω). 89. 

ἅμαξα ἅμαξα ὙΓΆΘῸΗ : ἅμα- ἄξων. 38. 
(ἀμάρακος τηδην]ογατῃ (Ἐπρ.) : Τοτ ῖρι.) 
ἀμάρη ἔγϑηο : Ὁ 51ᾶν. )αηια Ῥἱῦ, ἀμάω. 

τάνω τηῖ85 : ἀ- Ἀρ. Ἐ μέρος ἢ 
ἀμαρύσσω ὑψίπκ]θ: ᾿ἀμρύχ-)ω, ἵν. τιάγαοϊ, ΤΔΟΓΏΪΠ ΡΣ, οὔ. ηιαι οἴη 8 
πρ. πιογγοῖῦ ηιουηΐης, Γλῦ. ηυϊγ δε οἸλυῦοΥ, οἷ. μαρμαίρω. 1. 2. 24. 19. 

᾿"" ἄπῃ : μαυρόω. 1. 
᾿ οΟΙ]ϑοῦ : Ταῦ. ὁηιο, Ὁ Ττ. 70-οηναΐ βαταππῦ, 110. ἑηυδὲ ὕαϊκα. 11. 

᾿ ίσκω οδιι56 ΤΙ ἸΒοΔΥΤασ6 ; μύλη Β. 1. 6. 81. 
᾿ἀμβλύς 41} ; ἀμαλός. 6. 31. 
ἄμβων ρτοϊοοὐίοη : [,αὐ. μπιῦο, ὀμφαλός. 11. 19. 
ἀμείβω Θχοϊιδησθ : Τιαὖ. πυῖσγο, Ο ὅἴαν. ηνὶρ[υΐ τα 00116. 1. 27. 
ἀμείνων Ὀοέδον : Ο 1,αὖ. πιᾶπι σοοᾷ. 1. 
ΗΝ ταῖς : Τιαῦ. ἴας ( Ξε ᾿τωϊδοῦ), Τγ. ηλοῖρ ταῖ!ς, αοὔ. ηυϊίιῖ8 ἕπρ. Ἧ 

Τλῦ. ηυλίϑοξῥ ὕο ταῖς, 56ᾳ. 1. 25. 

ΕῚ ᾿ 
5 ̓ ς 

κε νι" 

ΓΕ 



τος ἀμιθρός -Ξ- ἀριθμός. 24, 

24 ΕΤΥΜΑ σΡΑΕΟΑ. 

ἀμέργω ῬΙποῖς : Τιαῦ. πιόγραθ Ῥἱ ομἔουκ πιόγρο8 δμθαῖ, ΒΚ. ταν] τὰ οδα 
ὀμόργνυμι. 1. 

ἀμέρδω ἀσρτῖνο, ὈΠΠπᾶ : ἀμαλδύνω. 25, 
ἀμεύομαιν Β.,ΡΑΒ5 : ἀμύνω. 81. 
ἄμη τηδύθοοϊς : ἀμάω. ὅο ἄμης ἄμιθα τι111-οὐκ6, ἀμάομαι οοἸ]Θοῦ τα] ἴῃ. 

Ῥαβὶτοὺβ Οἀἁ, ἰχ. 247. ν 
ἀμία ὕσηην : 

ἅμιλλα οομὐοϑὺ : Ταῦ. δἰηνυζίωβ, ἅμα. 

ἀμίς ροῦ : Ταῦ. αηια, δ. απναΐγαην ν 6556], ἀμάω. . 

ἀμιχθαλόεις ἸῃΠϑοοΘ 55 1016 : ἄ-μικτος, μίγνυμι (οἷ. αἰγίλωψ). 29, 

ἄμμες νγὸ : ὅΚ. α-ϑηυδ, “νό-σμες, νῶι. 10, 19, 
ἄμμος -- ἄμαθος. 
ἀμνίον Ῥον] : Ἡόβυοἢ. νάνιον, δ Κ. πὗηναηυ ἀθρυθββίοι παγυ ὈΘπᾶ, 10. 

ἀλρελορδδι Ἰἀβνός -- ᾿ἀγξνός, Ταῦ. αἀρηιιδ, 1γτ. τα, Ὁ ων. 7ασῆς : 

ἀμόθεν ἁμόθεν ἴγΟΠ ΒΟΠ16 ΒΟΌΓΟΘ : (οὔ. 8718 ΒΟΙ16 0η6 Ἐΐϊπηρ,, ἅμα. 39. 
ἀμολγῷ ἀδλίζηθϑθ, ἀμοργή ο011-1665:; ΑΡ5. 1607 τὴ Κὺ Ἐησ, 1, 25, 
ἀμορβέω ἴο]]ον : ἀ- οορα]., ὅδ΄κ. φιγρώβ Ὀθαβῦ οἵ οἤδοθ, μολοβρός. 27. 

ἀμοργίς ἤἥαχ : ἀμέργω. 
ἀμός Οὔγ : ἄμμες. 17. 

ἄμοτον οοη ΒΘ α]γν : ἀ- οΘορα]., μάτη. 
ἀμουργός 5] ογοᾶ : ἔἄμος νγὶπα μεταμώνιος - εἴργω. 
ἄμπελος νἷπο : ἀμφί ΑΘ0]. ἀμπί -- ἑλίσσω, “ οἸαδρίπρ᾽ ὕπ6 οἴω. 39. 
ἀμπλακεῖν Τη155 : ἤμβλακον. 
ἄμπυξ ποοᾶ-Ὀαπᾶ : ἄντυξ. 27. 

(ἀμυγδάλη Δἰπηοπά (Ἐπρ.): Ῥτγγρίδη.) 
ἄμυδις -- ἅμα. 898. 

ἀμυδρός ΟὈδοιτο: Οοὐ. δδβηϊνοίέαγ, ἀποὺ Ἐϊπρ, ϑηνμξ δηνμᾶσο, Ο Βῖαν. 
γιοαγ, ὈΙΔΟΚ, ὅἸκ, ηυϊά θθοοιηθ ἴαῦ. 1. 88. 

ἀμύμων ΠΟΌ]6 : ἀ- πθρ., μῶμος. 
ἀμύνω ποτὰ οἵ : μύνη. 1. 

ἀμύσσω ὕθδυ : μάχη. 1. 1]. 

ἀ-μυχνός υπαοη]θα :; μύσος. 32. 

ἀμφί «ἀρουῦ : Ταῦ. αηιδὲ-, Ο Τν, ἐηιῦ-, ΑΡρ5. Ἐν 5Κ, αδλὲ: οἵ, οί. θὲ 
Ὀγ Επηρ. 

ἀμφίας ἄμφης ἃ νίπα (5101118Π) : 
ἀμφί-γυος ἀοι]6- Ροϊηὐθα : γυῖον. 84. 
ἀμφί-δυμος ἀοι 16 : δί-δυμος. 
ἀμφι-λαφής ἀραπάδηῦ ; λαμβάνω. 82,.., 
ἀμφι-λύκη ὑπιρηῦ : λυκάβας. β 
ἀμφίσ-βαινα ἃ 5πδῖκΘ: βαίνω, ῬΟΡΌΪΔΙ οὐντηοϊορΎ, ὀπώρθν ἀμφίσμαινα 
Ὦ Μ. ἀμφίσθμαινα ἵἴτοτηῃ ἰσθμός, “ ἀοι! ]6-ποοῖκοα΄, 

! 
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ἀμφι-σβητέω ἀουθ : “ἕαϑύοπ οα ῬΟύΝι 5465 ᾽, σάγη. 81. 27. 
β Πα: Ταῦ. αγεδο, Τὰν. αὖϑιι, ὅδϊς. δῆσαι, ἀμφί : οἵ. οὐ. δαὶ δα)οίϊι8 

(ἄμωμον ἃ 5ρὶο6-Ρ]απῦ : ϑιοτηϊθϊο, οὗ, κιννάμωμον.) 
ἄν ἱπ ὑμπαὺ οἂβα: Ταῦ, αὐ, οὐ. απ πππὶ: ἀνά, “πΡ ὑμπογθ᾽, 80. ἀν- 

πορϑύϊγο : Ο50. Τν. αη-, αοὐ. Επηρ. τ7.-) “ΦΥΤΩΣ ὑμογθ᾽. 
ἊΝ ἕΡ : ἀν, αἩ- Ἰαδθηβῖνθ, σοῦ. ἀπὰ οα Ἐπηρ,, 110. ηὗ ἔγοια, Ζᾷ. αἀπὰ ἃ, 

Με. 18, 

. ἀνα-βλύω ὈΟΙ] ονϑν : Ηοβυοῖ. ἀναβλύες πηγαί, βάλλω. 24. 
 ἀνα-γαργαρίζω ρδγρ16 : γαργαρεών. 
ἀνάγκη οοπδύγαϊηῦ : Ταῦ. π666886, Ο τ. ὄζον, πθρᾶ, αοὔ. φα-πο 8 μοι ρ ἢ 

ἙΠπρ,, ἐνεγκεῖν. 1. 1]. 
 (ἀνάγυρος ἃ ῥ]αμῦ : ὀνόγῦρος, ξοταῖριι.) 
ἀναίνομαι τοῖτι5θ8 : ἀνά -- ἀπ-ηνής, “ὉΌτη 0Π6 ἴδοθ αυχαν ᾿. 
ἀνα-κογχύζω ΚαΘρ 5011 : κωχεύω, “ΒοΙὰ π᾿. 

ἀνακῶς οΔΥΘίΆΠΥ : ἄναξ (οἴ, γλάγος νύχιος ἔνεροι) ἢ 
ἀν-ἀλόω 5Ξρεπᾶ : ἀνά -- ὄλλυμι. 11. 
ἄν-αλτος ᾿ηϑεὐϊαύθ: Ταῦ. αἷο αὐοίοδοο, Ο Τν. αἴΐζην 1 πῦυγβθ, αοὔ. αἰαη, 
γον αἰέἠεὶβ οἸΪὰ Ἑΐπηρ,, ἔρνος. 11]. 

(ἄναξ Ἰοτὰ : Ταῦ. Ἰῆοηιι8 ὑθηΐω υἱπνάίοα, Ὧϊς. ναρ Ἰογθ, ἄθβϑῖσθ, ϑοα 76, 
᾿ς ἐριούνιος, ῬΒΥΥρΡΊΔΗ.) 
(ἀνα-ξυρίδες ὑγοΎΒΘΙΒ : Ῥογβίδη ομᾶλ-ο] 7.) 

᾿(ἀνᾶρίτης -- νηρείτης.) 
ἀνα-ρρύω ἀτὰνν ὈΔΟΚ : ἐρύω. 19. 

᾿ ἀνα-σταλύζω γγε60 : σταλάσσω. 
᾿ἀνδάνω ΡΙ6456 : αὐ. ϑιάοο, 51κ. βυα( το] 5, ἡδύς. 
ἀνδράποδον 5]αγα : ἴἀνδρ-όπαδον ὀπαάδός, ἃ5 1ΐ ἔγοπι ἀποδόσθαι. 
(ἀνδράφαξις ἀτράφαξις ογδοῖ : ἔογοῖρι.) 
᾿(ἀνδράχνη ΡῬυτΒ]απ6, ἀυραύθ : ζογοῖριι, ἀδράχνη ἀθραγένη.) 

ἄνεμος υγὔἱπᾶ : Ταῦ. απΐηνα ατζηνιδ, ΤΥ. απΐην Ὀγθαῦῃ, Οοὔ. εἰ8-απαη, ΘΧΡΙΤΘ 
ς ΟῊΗΟ. εὑι8έ βύουτῃ, Ο ὅἴων. φολαΐὲἑ ὕο 511611, 51. αὐὸ Ὀγθαῦπο, ἀπηνής. 80. 

ἄνευ τιὐπουὺ : ̓ἄσνευ, Τιαῦ. 8ϊη6, ἄτερ. 1. 88. 

ἀνεψιός οομδβῖη : ἀ- ΘΟρΡα]., νέποδες. 22, 
ἄνεω 5]]6ηὖ : ἐνεός. 1]. 
οὐ ἄνητον ἄνϊῖσον 4111] : “ Βύγοῃρ-Β:} 6115, Ταῦ, αἴην αἰζγιηη, 

᾿ νεμος.) 

ἀν-ἤνοθε Το56 ὉΡ : ἀνά - ἄνθος, οἵ. κεάνωθος. 2. 
ἀνήρ τη : ϑ'δὈ1π6 Π670 Ὀτᾶνο, Ο 1ν. πρό βυγθηρίῃ, Ταὐ. πόγαϑ 111, 5Κ. 

μαῦαϑ ταϑη. 1. 

ἀνθέριξ ον οἵ οοΥη, βύδκ : Τὰὐ. αἀαέα πιϑαα]6, 5. αὐδιαγὲβ ΒρΘδυ-ροϊηῦ. 
δ. ἀνθερεών ομΐπ, “Ῥοϊηὐθά᾽., 

ἄνθος τό ὈΙοββοιη : 5Κ. απάλαβ μου. Ἡδπηοθ ἄνθος ὁ νγαρύδ!], “116 ἃ 
ἤονγον ὃ 

ἄνθραξ οΠδτοολ! : νάθραξ νάρθηξ ὑἱπιᾶ οΥ-ῬΙΔηῦ. 24. 

Ι 



“6 ἘΤΥ͂ΜΑ͂ ΟΚΑΞΕΟΘΑ. 

(ἀνθρήνη Πογτιοῦ : τενθρηδών, οἷ, ἤγανον ἴφνον.) 

(ἄνθρυσκον ἔνθρυσκον ἃ ρῬ]ϑηῦ : ἔοΥΘΙΡ!.) 

ἄνθρωπος Πυπιᾶῃ Ὀοίπρ: Βοποῖα. ηνμάγάϊ, τῖβθ : ἨἩΒυΟΙ. μενθήρ᾽ 
ὑπουρηύ, ὙΥ ΘΙΒ ἢ. ηιοαγ' 5111, αοὐ. ηυυπαγοὶ τη ΝΉΘ, φιμηΐον' ᾿ἰν οἷν 
Ταῦ. ηιωπάγιβ, μανθάνω. 10. 

ἀνία οτἱοῖ : 460]. ὀνία, Τιαὖ. οτι8. 1]. 
(ἀνιακκάς ἃ ὕππθ : ἔογοδῖρη.) 
(ἀνόπαια Οά. 1. 320 568-68ρ16 : ΓοΥ̓ΘΙρΉ, 8]. πανόπαια.) 
(ἀντακαῖος πΒύθτρθοῃ : Ταῦ. ἀσὶρ6η867.) 
ἀντί ορροβῖύο, ἄντα Ὀοΐογο, ἄντομαι τηθοῦ: Τιαὖῦ, απίο, Ο Τγ,, ὀξαη ἴου ἢ 6 

αοῦ. απα τονατ 8. Αρ5. ᾿απ4-ϑυαγο ΔΉΒΎΨΟΣ Ἑπηρ,, Τ10. απ οι, 5Κ. 
ΟΡΡοϑβιΐίβ. 

ἀντιῖ-κρύ ορροϑπῖξα, ἄντι-κρυς πύγαϊρῦ οα : κυρέω, 324, 

ἄντλος ΠοΙα οἵ ἃ 58ὶρ : Ο Ταῦ. αποῖο ἄταν σγῖπθ, 51Κ. τρ-αης ἀΥδνν νγἃ 
26. ͵ " ᾿ 

ἄντρον οἂγα : ἄνεμος (οἷ. σπέοΞ). 

ἄντυξ τίτη : ἀγκών. 20, ᾿ 

ἀνύω ΔοοοΙη} 1185} : ὅ]κ. δαῦν χῖη, ἔναρα. 839. 1]. ; 
ἄνωγα οοΙΙη ΘΠ : 
ἄνωόμενος Ἡοιη. Ἡγτηη. ΑΡ01]1. 209: 
ἀξίνη ἀχο : Ταῦ. αϑοΐα, οὐ. αηὶχὶ Αρβ8. φας Ἐΐπρ,,, ὀξύς. 8, 
ἄξιος σου : ἄγω ὙγοΙρ. 

ἄξων ἃ Χ]6 : Ταῦ. ααἷϑ, ὟΥ ΘΒ} φολοῖ,. Αρβ. ϑαὰ Ἐπρ., Τὰν, αϑχὶδ, 51. αἰοῖνα8, 
αἦ8], γβϑοῃ, ὀξύς. 

ἄοζος βογνδηῦ : ἀ- οορα]., ὁδός (οἵ. Τιαῦ. οοτη- 68). 19, 

ἀολλής οοΙ]Θοὐδᾷ : ἀ- οὐρητα εἴλέω. Ἵ. 
ἄορ ΒυγοΤα : ἀείρω αἰώρα, “5υαπρ᾽. 7. 
ἀοσσητήρ ΠΟΙΡΘΟΥ: ἀοσσέω δὶ τον Ἔἀ-σοκΕ-)έω, ἀ- σορα], - ἕπομαι. 84. 82, 19. 
ἀπάδις τῖΐβ : 
ἅπαλός 5οἵ : 
ἅπαξ οποο : ἁ-, πήγνυμι. 

(ἀπάπη ἀδη6]19η. : ἔογοῖρτι, ἃ]. ἀφάκη.) 

ἀπατούρια 8, ἐφαϑῦ : ἀ- οορα]., ἔπάτωρ πατήρ, “ ΔΒΒΘΙΔΌΪΥ οὗἩ ξα μοτβ᾽. 
ἀπ-αυράω ἔδκα ἀνγὰν : εὑρίσκω. 38. 9. 
ἀπαφίσκω οεαῦ : ἅπτομαι. 35. ὅ. 20. 
ἀπ-ειλή Ῥγοτηΐβθ, ἐῃπγϑαῦ : 
ἀπέλλητος δη αροηίϑῦ : 
αὐ κῴς Ῥοὺΐ οὔ": ξέράσω, Τιαῦ.γϑ ἄθν, 1. γαβα, 51κ. γαϑβαβ 580, ἄρσην. 

-΄ 

δ" δι χὰ δῶν. ᾿ς ἀπέρωπος 5ΠΔΙΏΘ]655: ἀ- πθρ- -- περί (Α60]1. περ-) -- ὦπα, “ποῦ οἰγτουτα- 
Βρϑοῦ᾽, 

ἀ-πέσκης πποογογοθᾶ : πέσκος 5κίῃ, σκέπας, -- ἀσκεπής. 94. 

ἀπ-ηλεγέως οαὐτὶρηῦ : ἀλέγω, “πϊποαῦ οατο΄. 3. 

᾿πιαν δε μδνδον. «0 λνάδδνο, -.Α ἡ ὡ 
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πήνη Ξ-Ξ- λαμπήνη.) 
ἀπ-ηνής ΠαΥΒ} : 5Κ. ἄπαπαηι ταουθῃ, ἕδοθ (οὗ. Ταῦ, 8), ἄνεμος. 
ἄπιον ῬΘδ : 56.» “ ζογεῖρῃ. 

Ὀουομπᾶ 568 : [10. τρρὲ τῖνον, 51κ. αρ νγαΐϑυ, ἐνόν, 10. 
τωρ ἸΠΏΤΩΘΏΒΘ : πλεῖος, “ποῦ ἴο Ὀ6 Η]168᾽. 

ς 5016: ἁ-, πλεῖος, οἵ, διπλόος. 7. 
ἀπό ἴτοτι : Τα. αὖ, Θαοῦ. αἴ ἔτοτη Επρ. 97 οὔ", αὐὔῆγα ὍδοΚ Επρ. αὐέον, 8. 
ρα ἴτοτη, ἐπί. 
ἀπο-διδράσκω Θξοῦρο : δραπέτης. 
ἀπό-ερσε 1 Βυγορῦ δύγϑῦ : ἐρύω. 

θεστος ἀοϑρίβθα : θέσσασθαι (οἷ. Τιαῦ. Δ ΡοΙαΪ Πδὔμ8). 
ποινὰ ΓΔΏΒΟΙΩ : ἀ- ΘΟρΡ1]., ποινή. 

καπύω Ὀγοαῦμθ ἕουθῃ : 110. ζΔιυάραϑ Ὀγοαΐῃ, καπνός. 52. 
ἀπο-κίκω τοῖπονο : κίω. ὅ. 
ἀπο-λαύω ΘΙΗΪΟΥ : οὖ. Παυογηα ζιογιην, οι. ἰωιυ τονγασα, Ὁ 51αν. ἰουϊέὶ 
᾿ 561Ζ6, λεία. 28. 

ἀπο-μύττω ῬΙον, ὑπ ποβθ : αὖ. ηνσιβ δ- υηο, ΤΥ. ἡνις Ῥῖρ, 110. ηιαιεϊ 
0 500, 5Κ. ἡνῖς Ἰοὺ ἴγθ, σμύξων, 952, 

ἀπο-πῦδαρίζω ἄδηοθ : πυγή (Ἰδοοπίδῃ, οἷ. γέφυρα). 
ἀπο-πῦτίζω 5ρὶὐ ουὖ : ̓σπύτίζω πτύω. 92. 
ἃπος Ἐὰν. ῬΊΉΟΘη. 851 ὙγΘΔΥΊΠ6ΒΒ : 
τ βύυὶρ οἱ: σκορπίζω. 45. 8. 

-σμιλαίνω ορξη : σμίλη, “τὰ οαὖ οΟρβῃ΄. 

ἀπο-στυπάζω Ῥεαὺ οἵ" : Ταῦ. δέτργιηι, ΟΗῸΟ.. δέυηιδαϊον, τα ]αΐθ ΝΗΟ. 
δέιηνηνεῖ, Βυστηρ, ὅ51κ. ργαω-ϑδέμηραΐξὲ ὑνταα τ. 

ἀπο-υράς ἰακίπιρ' ἀντ : ἀπαυράω. 831. 28. 
ἀπο-φώλιος ναΐπ : φηλόω. 8. 
ἀππαπαῖ -- ΞΞ- παπαί. 

ἀπρίξ ὑἱρ! εν : ἀ- οορα]., πρίω συἱπα ἐμ ἐθϑίῃ. 
ἅπτο-επής ὑπτονίηρ σγογβ δρουῦ : ἑάφθη -- ἔπος. 18. 
ἅπτω ἴαβίθη : "ἄφ-τω: 19. 
ἀπφάριον ἀδυ]πηρ' : οποτηδίοροοῖο, 51. απηιδῶ ταούμου. 

ἄρα ὑποτοίοτο, ἄρα πιπὶ ( -- ἢ ἄρα, 110. αγ): 
ἄραβος σπδϑηΐηρ : 5Κ. γαηιδί, τοὰσ. 1. 10. 28. 

᾿ἄραδος γτυτηὈ]ηρ : Ηδβυ ἢ. ἀράδει θορυβήσει, Ο Νοτ. ογέα ἴο ἐδπηῦ. 

πίη : Ταῦ. γᾶγιιδ, Ταῦ. ἐγ ὕο βαβραγαΐθ γόξαϑ ὑμῖῃ, 51. τέω υἱὑποαῦ, 
ἀρόω. 1. 34. 

(ἄρακος γούοι! : 51. ἀγαζαδ ἃ Ῥ]αῃΐ.) 
ἀραρίσκω 1 Ἰοίῃ : Ταῦ. αγηνιδ αγέυ8 δα δῦ. Α4]., αοὔ. αγηιβ ἄυτὰ Ἑηρ., Ταῦ, 

ΟΥ̓ τιθδν, ὅ1κ. αὐ ἑαβῦθῃ. ὄὅὄ. 

ἀράσσω 5ἰγ1κ6: ῥάσσω. 1. 
(ἀράχιδνα -- ἄρακος.) 
ἀράχνη ἄραχνος 5ρΙά6ν (1,αὐ. αγᾶποα) : ἄρκυς. 2. 21. 
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ἀρβύλη Ὀοοῦ : Ἠοϑγοι. ἄρμυλα Ῥοοὺ (Ογρτίαη), ἁρμός (οἵ, ἀμάμαξυ:). 

ἀργαλέος ραϊηξα] : Αρ5. συϑογοϑιηυ ᾿γκβοιηθ Ἐηρ,., ἐξγωνς 1; 
ἀργέλοφοι ἔδοὺ οὗ ἃ ΞΘ ρβκίῃ ; 
ἀργῆς 5η8Κ6 : ἀργός, “5 ᾽. 

ο(ἄργῖλα οανὸ : Τὐα] δ, ῥόγος.) 
ἀργιλιπής νγχμϊύθ : ἀργός - ἢ ; 
ἄργιλλος Ῥούῥον᾽ 5 Θτ (Ταῦ. αγρία), ἀργός Ὀνὶρῦ : Ταῦ, ἀγριο, ὙΥ ΘΙ 

δγα 5πονν, Γἀῦ. γορδίϊ 566, 5. αγ)ωηαβ Ἰρὐ-οο]ουτοᾶ. 80 
ἄργυρος 5ΒΙ]ν Υ : Ταῦ. αγρορέιηι, Ο Τν, αγσαΐ, ὅδκ. γααϊαηι. 
ἀργύφεος νγ]ϊΐθ : φάος. 

ἄρδα ἀϊγῦ : “5ρΥΪΠ ΚΙ ηρ᾽, ἄρδω. 
ἄρδις ροϊηὖ : Τοῦ. γᾶάο, ΤΥ. αἰέαγι τῶζου, ὅ']ς. γαά βουαύοῃ, 24, 
ἄρδω γαῦρον : ὅΚ. ἄγαγαϑβ σοῦ, αὐγὰ 6 βοαύογϑᾷ. 
ἀρείων Ῥεύῥον, ἀρετή νὩ]οῦγ : ἀνήρ. 10. 
ἀρέσκω ΡΙΘα86 : ἀραρίσκω. 1. 24. 
ἀρή ῬγΑγον : τη γ. αγϑὶγ} ἀραῖς, δ]ς. ΑΥ̓͂ ῬΥΑΙ58. 
ἀρήγω ΠΕΙΡ : ἀλέγω. 1. 
ἀρημένος. ἀἰδύγοπδαα :; ὄλλυμι. 11]. 25. 
ἀρθμός ἔγ]Θ πα 5η1ρ, ἄρθρον 1οϊπῦ : ἀραρίσκω. 
ἄρι- νν611-: ἀραρίσκω. 1. 24. 
ἀρία ΠΟΙτΏ-ΟΔΚ : 
ἀρί-ζηλος -- δῆλος. 6, 
ἀριθμός ππτηθοὺ : Τιαὖ. γαΐϊο γ607' γῆξιι8, Ο ΤΥ. γίέηυϊηυ 1 οοπηῦ, οἱ. σαγαὐϊιν 
7αη οουαπῦ ΑρΆ. γὔην ΠΟΥ Ἐϊηρσ, γλψηνο, νήριτος ἀραρίσκω. 1. 24, 

ἀρίς ΔιΡΟΥ : 
ἀριστερός οἴ : ἕνερτ- “τερός, Ὁταργν. πογέγι, δι αϊδύτο, Αρϑ. που που Εαρ. 

. (οὗ, 5, ἀεἰςθηῖηδθ “ΥἸρηῦ, βοαύῃ", Ο 1. (1685) : ἩΈΝΝ “Ἰονγοσ᾽ (οἵ, 
Ἐΐπρ.. 1ᾶΥ-Ὀοαγαὰ Τλαύοῃ ἸδαρΡῸΥ Ε]ονγθι ἢ). 10. 2,2 

ἄριστον Ὀγοεκίαβῦ : ἦρι. 
ἄριστος Ὀοδὺ : ἀρείων. Ἶ 
ἄρκευθος ΤΠ} ΡΟΥ : ᾿ 
ἀρκέω νατα οἵ : Τιαῦ. αΥό60 α7Ὁ αγοᾶ, Ο Τν. ἐ688- 7 Βοῦνο, Οοὗὔ. αγϊιυαέπα. 

δΙΎον Εἰηρ., 5ΙΚ. ϑαηι-αγὸ Ὦχ. 
ἄρκτος Ὀθδυ: Ταῦ. ὠὐγϑιι8, ὙΥ̓ ΘΙ}. αγό], 5. τ ϑἤαβ, ὀλέκω. 1]. 

ἄρκυς ποῦ : 
ἅρμα οδν : δ΄κ. γαέδαϑ, ὠρέπέντν 50 ἁρμός ζαδύθηϊηρ. 4. 
ἁρμαλίη ἴοοά : 
ἄρνα τϑτη : ὅΚ. ὠγαΠαϑ8, ᾿ῊΝ 11. 
ἀρνέομαν ἄφην : 
ἀρνευτήρ αἴγοΥ : Ταὐ. πογέξ ἀνθ. 10, τὰ 
“ἄρνυμαν ραίπ : ὅΚ,. α7 ΥΘ80ἢ. 
ἄρον οποκοο-ρΙηὖ : 
ἀρόω ῬΙοιρῊ : Τιαῦ. αγΌὸ, 1’. αὐ' ῬΡΙοπρπίηρ, αοὗ. αγὐαη, ὕο Ῥ]ουρ Επρ. ἕο. 

6αγ,, Τλῦ. ἀγίϊ: ἀραιόςς. ἨθηοΘ ἊΣ ΠοΙα,. ὅ. 

Ε 
" 
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ἁρπάζω 5εἰΖθ, ἁρπαλέος αὐὐγδούϊνθ : Ταῦ. γωρὶο, λύπη. 80 ἅρπη Α. Κιύο. 
4, 24, 
ἁρπεδόνη ΤῸΡΘ: 
ἅρπη Β. 510 Κ16: Ο 1ιαὖῦ, 8αγρὸ Ῥύυπο, ΟΗΟ. ϑ8αγ βιδνρ, Ο ὅ1ὰν. υρέὶς ες 

ΒΊ0Κ16. 18. 

(ἀρραβών ρ]εᾶρο : ΗΘ}. “δγ᾽αδδη.) 
ἄρρατος 5ύθδάγ : 
ἀρριχάομαν οΟἸἸΤῺ} : 
(ἄρριχος Ὀαϑικοῦ : ῥίσκος σύριχος ὑρισός, ΤΥ. γ186. ὈΔΥΚ, ον 1.) 
᾿ἀρρωδέω -- ὀρρωδέω. 1]. 
ἄρσην τηδ]6: Ο [τ΄ εἷ77" ομδιηρίου, Ζά. αγϑίαμ τηδῃ : ὅΚ. αγϑὴ ἤον, 

“ροπογδύου ᾿.Ό 1]. 
 (ἀρτάβη ἃ τηθαϑυγο : Ῥουβίϑῃ.) 
ἄρταμος Ὀπύομου : μερίζω μέρος. 10, 
ἀρτάω Ππδηρ : ἀραρίσκω. 
ἀρτεμής Βοιιπά, ἀρτέομαι ἀρτύω ῬγΥΘΡΔΑΓΘ, ἄρτι 7υ8ὺ πον, ἄρτιος οοΙηρ]ούθ: 

ἀραρίσκω. 
ἄρτος Ἰοαΐ : ἀρτύω, “Ῥγοραγαύϊοπ ἢ Ἠθποθ ἀρτο-κόπος ὈΔΙΚΘΙ, πέσσω. 

92, 
ἀρύω ἄγδνγ σγδΐου : ἄρνυμαι. 
ἀρχός δπυ : ἴἀρσ-χός, ὄρρος. 11. 82, 

ἄρχω δὶ ἢγϑὺ : τ, αὐὉ Ομ δ ΡΙΟη, αοὔ. γαρσίποη, ὕο τα]6, ΞκΚ, αγῇ ὍΘ 
σου, 

(ἄρωμα 5ρῖ66 : Τπαϊδη 3) 
σαι ἰο βαύϊαϊεα : Ταῦ. αὐοο, ὅ]κ. αὖ ϑβα θῖν, ἀίω Β. 17. 
ἀσάμινθος θα : σομφός ἢ 
ἄσβολος βοοῦ : ψόλος. 1, 19. 
ἀσελγής σνδῃΐοη : Ξάσλεγγής (οἵ, ἀθέλγω), λέγος. 1. 24, 

 ἄσθμα ρδῃηύίηρ : ἀτμός. 20. 
ἄσιλλα 5ἰτηοπίάοθ 168 γόοκο : ἔογοῖρη ἢ. 
ἄσις τηυπὰ : Τιαῦ. βεηζίπα. 838. 10. 22. 
ἀσκαλαβώτης [ἰσαὰγὰ : κωλώτης, ᾿σκαλαξώτης (866 ἀκροάομαι) : 1. 

ἀσκάλαφος οὙ] : 
(ἀσκαλώπας -Ξ- σκολόπαξ.) 
ἀσκάντης ὈΘ6ά : ἴογοῖρτι 
ἀσκαρίζω -- σκαρίζω. 1. 
ἀσκαρίς σγοττη : σκαίρω. 1. 
ἀσκέρα ἔπ 506, ἀσκός πἰά6 : Τὰὐῤ. ἥσα 5κῖπ, 51κ. αὐξαβ σαυτηθηῦ, Ηθποθ 

ἀσκέω “ΟΥ̓Κ, “ ἀὙγ 655 βκίηβ, τηου]α ᾿ηὔο Βμῶρο᾿. 19. 

ἀ-σκηθής ὑπῃυγῦ : κτείνω. 
ἄσμενος ρ»Ἰδαϊν : ἁνδάνω. 38. 19. 
ἀσπάζομαι ᾿ὙγΘ]ΘΟΙη6 : 

 ἀσπαίρω -- σπαίρω. 1. 
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ἀσπάλαθος ὁ ῬΥΐοκὶν ρῥΙαπῦ : σφάλαξ ῬαοΚύδουη, 110. 8ρήϊξα ΟΙδΒΡ, σκάλ Υ 
ἘΝ ΘῚ, Ξ 

ἀσπάλαξ -- σπάλαξ. 1. 
ἀσπαλιευτής ΔΏρΡΙΟΥ : ἄσπαλος Η58}: (Αὐπατηδηϊδη) : 
(ἀσπάραγος ἀϑρᾶτδριι: ῬΘΥΒ, ἡβραγγᾶηι ὈΔ511, σπαργάω.) . 
ἀσπερχές Πα! : ἀ- ΘοΟρΡα]., σπέρχω. 
ἄ-σπετος ᾿ΤΠΠΊΘη86 : ἀ- πϑρ., ἐνι-σπεῖν. ᾿ 
ἀσπίς ΔΑ. 5Π1614 : Ταῦ. δύψάα, σκῦτος. 1. 27. ὭΣς 
ἀσπίς Β. 480 : ἄφθαι. 
(ἄσπρις οδἷκ : ὀστρύα.) 

ἀστακός -- ὄστακος. 8. 

ἀσταφίς -- σταφίς. 1. 
ἄσταχυς -- στάχυς. 1. 
ἀ-στεμφής τππιηονορᾶ : ἀ- πθρ., στέμβω. 
ἀστεροπή -- στεροπή, ἀστράπτω -- στράπτω. 1. 

ἀστήρ παν : Τιαῦ. 8έοἴϊα, ὙΥ 658 ϑΕΥ 6, Οοὐ. ϑ8έαΐγηο Ἐπρ., Ὁ, 5. δ(αν 
στορέννυμι, ̓  Βύγονγῃ δρουῦ ὑπ6 βκγ᾽, 1, Ἷ 

ἀστράβη 588α]6 : ἀστραβής βὐγταϊρηὐ, ἀ- πορ, - στρεβλός. 

ἀστράγαλος νογύθοΌγω : στραγγαλίς. 1. 10. 

.ἄστριχος νοΥ ΘΓ : ὄστρειον. 1. 
ἄστυ οἷύγ : Ο Τν. γοδαΐηνηιν 1 αν, Οὔ. υ͵ἱϑανὶ ὕο βῦαυ Ἑηρ. ιτσαϑ8, ὅκ. υἄϑέι 

Ποῖιβ8 υὰϑ ἄν}. 38. 
ἀσύφηλος ν1]6 : ἀ- παρ., ΝΗ. ϑβατδο7 οἸθαη, Ο 51ὰν. οἠϑαυΐ, ἰαῖν. 

(ἄσφαλτος Ὀϊδαμηθη : Ῥουβίδῃ 3) 

ἀσφόδελος 1 (Επρ'. ἀαβοαϊίη) : σφαδάξζω, ᾿ααϊνουϊηρ ᾿. ), 
ἀσχαλάω ἃπι ἀἰδύγοπβϑα : ἀ- πθρ. - ἔχω, οἵ, ἄσχετος ᾿πθο] Δ Ὁ]16, 51. 
(ἀσχέδωρος Ῥοδι : Τὐδ]18.) 
(ἄσχιον ὑγιῆ : ἰξός, ξογοὶρῃ.) 
ἀτάλλω ἔοβύεγ, ἀταλός ἑδπᾶον : Αρβ. ἀᾷοῖ ποῦ] : 
ἀτάρ Ῥαυΐ : ἄτερ, ΝΗ. βοπάεγηῃ. 11]. 
ἀταρπός -- ἀτραπός. 24, 
ἀ-ταρτ-ηρός τοΒύ]θ85 : ἀ- πθο., τείρω. 1]. 
ἀτάσθαλος το Κ]655: ἴἀ-ταθ-ίαλος (οἵ, φέρεσθαι 8. ῬΒΑΙΑΘΆΥΆΝΝ 

ΘΟΡα]. -- τωθάζω. 8. 

ἀτέμβω ῬΟΥΡΙΘΧ : ἀ- οορα]., Ο Νον. ἄαργ βαᾶ, 5Κ, ἀαδῆ, Ἰοῆαγσα. 920, 19. 
ἀτενής ὕθῃβ6 : ἀ- οορα]., τείνω. 
ἔπ πρηνον Θοῦ. δωπάγο αρᾶτὺ Επρ. βϑιηαον, ϑ1ς. δαμμέαγ ἀνγαν, ἄνευ. 

ἄτερπνος 5166 01655 (Β Βδρὶπο) : ἄγρυπνος. 
ἄτη -- αὐάτα. 34. 
ἀτιτάλλω -- ἀτάλλω. δὅ. 16. 
ἀτμός γΔΡΟΌΣ : Αρϑ. αοᾶἄηι Ὀγθαύμ, Ξ]κ, ἄέηιᾳηι. 
ἄτρακτος 5Βρ1η4]6 : ἀ- οορα]., 5Κ. ἑαγζιιϑ, τρέπω. 1]. 
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γαπτός ρα : ἀ- οορα]., τραπέω. 
Ἔ ὑτιιθ : ἀ- πθρ., τρέπω. 

τ ϑύθθ5 : ἀ- πθ65., τρύω (υε Ξε υἔε -- υγξε -Ξ- νγε, οἵ. τηλύγετος). 

τα [αύΠ6 1. : οποιηδίοροοῖο, Τὺ. (ἀοῦ. αὐέα, ὅἷκ, αὐδῶ ταούμου. 
ταγᾶς σοα νυ : ᾿γάϊδι ἡ 
γτανίτης ῬΦΠΟΔΙΚΘ : ἄττανον -- ἤγανον.) 

ταῖ ἀτταταιάξ Τηΐο1]. : 1,δὺ. αἰξαΐ, ὀτοτοῖ. 
βος Ἰοουϑὺ : Τρ γδη 1) 
ι γΘᾶΥΘ6: 

ὐζομαι πὶ ἀἰδιηαγοᾶ : Τιαῦ. ηιδέμ8, 10. 
αὖ ἀραΐπ : Ταῦ. ατο:767Ὸ ατιέ ατιέθηι, ὅδ΄κ, αὐὰ δισσὰ, ἠέ οὐ οὖν. 9. 

εὖ ἄορ ὈΔΥΚ : Εἰπιρ. δοιυ-ιυοιν. 
τὰ ἰηϊαύαδύϊοι : ̓ἀξέντᾷ, οὐτάω. 1. 28. 10, 

ὑγή Ἰρεὺ : ἀκτίς. 17. 
δή νοῖΐοθ : ἀείδω. 24. 

αὐερύω ἄγανν ὈΔΟΙ : ἀ- οορα]., ἐρύω. 28, 
ΤῊ ΓΘΥΘΥ : αὐτός - ἀνύω, Τιαῦ. 80,8, ΑΡΒ. ϑυγ,). 51η Ἐπρ,, Ζά, 

λαῃ ἀθβοῦνθ, 18. 
αὖλαξ ἕυττον : εὐλάκα. 9, 
αὐλή οουτύ, αὐλών ΒΟΙ]οΥ, τὰν : ἄημι, “ΟΡΘῃ ὧο ὑπ αἱγ᾽ (οἷ, θύρα). 24. 

ληρα -- εὔληρα. 9. 
Ππΐο : ὅἷκ. νᾶπαϑ, ἄημι. 24. 

ἸΠΟΥΘΔΒ6: ἀέξω,. 24, 
αὖος αὐστηρός ἄγ, αὐχμός ἀτοιιρῦ : ἴαδος οἵ. ἀφαύω, εὕω. 9. 32. 

αὔρα ὈτΘοΖΘ : οὖρος Α. 9. 
αὐρι-βάτης ιν τ : αὖρι Βν7ν Ὁ], ΟΤν. ατργειγὰ8 τυπηΐηρ, ΑρΒ. θαγῖ ααΐοῖς 
ἄγοηπα ουταπὰ Ἐϊηρ,., Ζά. αὐὐγυὰ 5 ]ν, ὄρνυμι. 

αὔριον ΦΟΙΠΟΥΥΟΥ : ἠέριος, ἠώς 160]. αὔως. 

᾿αὔσιος ναΐῃ : ἄημι, οἷ. ἀεσίφρων. 24. 

αὐτάρ Ὀαὺ : αὐτός -- ἄρ, ἄρα. 
᾿ἀντμή Ὀγοαίῃ : Ο γ΄ γε, αἷν, Αρβ. νυν" νσθαῦμου Επρ., 110. ἐὐξέγα Βίογττη, 

᾿ οὗ, Ταῦ. υοηέιι8, οὗ. υἱπάβ πα Ἐπρ., ἄημι. 1. 28. 8]. 

αὐτο-κάβδαλος ΒΙΟΥΘΗΙΪΥ : κόβᾶλος. 10. 6. 
αὐτό-ματος οἵἨ οπο561 : οἵ, ἠλέ-ματος. 
αὐτός ἴρβο: ΗβγΟΒ. αὖς (αὐτός ξουτηθα ἔγοτη ὅδη., οἵ, Ταῦ. οα7ὰ5 4 α].), 

᾿ αὖθι ἔΠογα, αὖ. ᾿ 

αὐχέω -- εὔχομαι. 9. 

αὐχήν προῖ : ΑΘ0]. αὔφην ἄμφην, αοὐ. δαΐίδ-αρσα: 17. 
αὔω Α. Ἰἱσηὺ ἃ το: εὕω. 9. 
αὔω Β, Ξῃοιῦ : Ταῦ, οὐο, Αρ5. ὁδυῖα ον] Ἐπιρ. 9. 
(ἀφάκη γϑύοῃ : φακός.) 

ῤ υὔφαρ βύγαϊσηὐνγανυ : ἄφνω - ἄρ, ἄρα. 29. 
ἔπ: 

ἜΣ 
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ἀφάρκη ρυϊνοῦ: 
ἀφαυρός ἴδ660 16 : φλαῦρος. 1, 85. 
ἀ-φελής 5ιηοούῃ : ἀ- π6ρ., φέλλια. 
ἄφενος νγϑα!] δ], ἀφνειός Ὑγθα ΠΥ : ἀ- οορα]., Τά. σαπα Ἰμω».». 97. 
ἄφθαι υ]οογαύϊοη : Ταῦ. α8Ρ67: 6. 
ἀφία ὁ Η]δηῦ : 
ἄφλαστον 5ύθυῃ : 
ἀφλοισμός ἀφρός ἴοδιη : ΝῊ. 86 γογ.: 85, 2. 
ἄφνω 5ιάδάθηϊν : ἰάπτω. 88. 2]. 
ἀφύη Δῆοπονυυ : ἀφύω. 
ἀφυσγετός τητπᾶ : ᾿"᾿ἀσπυξετός πτύω Ἱ 
ἀφύσσω ἄγαν νγαῦθυ : λαφύσσω. 10. 
ἀφύω Ῥοοομηθ 16 : 
ἀχᾶίνης Ῥτοοκοῦ : 
(ἀχάἄνη ἃ τηθᾶϑυγ : ῬουΒΙ8η.) 
ἀχαρνός ὃ 568-88 : 
ἀχάτης ἀραῦθ : Υἶνον Δομαῦύθβ πὶ ΞἸΟΙΪΥ. 
ἄχερδος -- ἀχράς. 24. 
ἀχερωίς ῬΟΡΙΔ : ᾿Αχελώιος, “»γονίηρ ὈΥ Υἱνοῖβ᾽. 
ἀχηνία νγηὺ : Ταῦ. 6γεο, Τὺ αὐζδέψελ ὕο ἀοδβῖνθ, 5Κ, ἐᾷ, 10. 
ἄχθος Ἰοδᾶ : ἄγω. 
ἀχλύς τιϊϑῦ : Ταῦ. αὐδδρν ογ-ἄςιιβ, Ταῦ. ἀζίαβ ὈΙϊ ἀζαϑ ταϊδϑῦ, ὦχρός. 8. 
ἄχνη Α. ἴγοῦῃ : χνόος. 1. 
ἄχνη Β. ομϑῆϊ : Οὐ. αρπα, οὗ. αλαπα Ἑπρ. ατῦη, ἀκοστή. 91. 
ἄχος Ραΐπ : Ο 1γν. ἀραΐμαν υἱπιοῦ, οὔ. αρίϑ ἔθαν αρίο διρυϊθῃ Ἐπρ, αὐ 

αἷϊ εἰρίψ, 8Κ. ἀσλαῃι ον}, ἄγχω. 82. 
ἀχράς νἱ]ὰ ῥθδγ : ' 
ἄχρι -- μέχρι. 10. 

, ἄχυρα ομδῆϊ, ἄχωρ βουτῇ : αοὔ. αἢϑ Θἂν (οὗ οογη) Εΐηρ,, ἄχνη Β. 29. 
ἄψ Ῥδοῖ : ἀπό (οἴ. ἐξ). ; 

ἀ-ψεφής οΔΓ61655 : ψέφος »Ἱοοτη. 
(ἀψίνθιον ἀσπίνθιον νγοττηνγοο : ξογοῖρτι.) 
ἄψ-ορρος ῬΔΟΚ : Τιαῦ. 6770, οὔ. ε7-γ δα, τῖδα Ἐπρ'., οἵ, ἄλη. 19, 
ἀών 8. ἤ5} : ; 

ἄωρος 5166Ρ, ἀωτέω 1 ΕῖοοβΣ ἄημι, “ Ὀγοαῦμ 6, βΒποσθ᾽, 7. 

ἄωτος ἤδθθοθ : ἄημι, “ ὈΙονσιι ἃρουῦδ᾽ (οἵ, Ταῦ. ῬΙῦτηα πλέω, Αρϑ, ἔπδϑβ. 
“{τηρο᾽ πρέω, Ἐππρ, ἄονῃ " Ῥ᾽υτηαρο᾽ θύω θύσανος). Ἴ. 

ΤΣ. Α 

βὰ -- βασιλεῦ (οἷ. βρῖ δῶ κρῖ λί λίς μᾶ ῥᾷ). 
βᾶ βαβαί βαβαιάξ Τηΐογ]. : Τιαῦ. δαϑαο. 
βαβάκτης τον 116ν, βάβαξ ομαύδογου : βαμβαίνω. 
βαβράζω ομῖτρ : Ἐπ. »ι7γ. 
βάζω βρθδ6κ : 

ν 

ΨΥ νυ θὰ σον 
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ξΞΞ: βένθος. 10. 
Βαίνω νγαῖκ : Ἐγξέμ-)ω, Τιοῦ. σνοηΐο, Οοὐ, φύηιαη, οΘοτὴθ Ἐπρ,, 51. σαηὶ φρο: 
οὗ Τιαῦ. δδίο, 1ν. δόϊηι βὕϑρ, Τιϑυὐ. σά) 1 νγϑηῦ, 5Κ. σῶ σο. 27. 9. 17. 19. 

τός 1016 : Τὐὐ. σαϊϑοξὲ ἀἰδῶρρθαυ. Ἡδθποθ βαιών ὈΪΘπηγ. 27. 84. 

᾿ βαίτη οοαῦ : αοὔ. ραΐάα Ἐπρ;. ρεα-)αοἰοέ : 
(βάκηλος Θαππ ἢ : ῬΗγυρίδη, Ταῦ. δαδαδοαῖι8. Ῥούγοῃ. 837 μη.) 

(βάκκαρις πατγὰ : Τιγάϊαπ, 1ν. δαοῆαν' Ἰλα γ᾽ 8-1ογ6.) 
βάκτρον 5ἰεῇ : Τιαῦ. δασιιζιηι, οὗ. βαίνω. 
᾿βάλαγρος ἃ ἤ5ῃ : 
' ἐὼν θαΐῃ ([αὐ. δαϊγοινηι) : “νδρουσ- αὐ μ᾽, 5Κ. σαϊαηαβ ἀτορρίηρ, 

βάλανος δοοτῃ : 1,δὐ. σίαηδ, Ταῦ. οἵϊίο: “ ἀτορῦ᾽, βάλλω. 27. 

' ίς βὐατυϊηρ-Ροϊηὐ : ̓φλαγξίς, Τιαῦ. διιῇϊἄηιοη, Α55. δαῖς Ῥθῶτι Ἐπρ. 
“ ῥαμῖϊ, βλάβη φάλαγξ. 19. 24. 27. 

βάλε υὐΐπδπι : βούλομαι. 1]. 
μι τοὶ Ῥῃγυρίαῃ, ᾿Οατίδῃ γέλαν βασιλέα, Ο ὅ1ᾶν. σοϊδηνΐ στοαῦ, 

πάλμυς. 
βαλιός ἀδρρ!δθᾷ : βάλλω (οὗ. 5κ. αδύαϑ “ ὈΙΔΟΙ ̓  85 “ ὕμτον ἢ). 
(βαλλάντιον Ῥυγ86 : ἔογβῖριι.) 
ομεννῖ ἄδποο : Τὐα]ΐδη, αὔθ 1,δὐ. δαϊϊο ἄδποο (Επρ. δαῖϊὶ δαϊϊοι), 5Κ. δαϊ 
ἡμω 

βαλλιρός ὁ 8} : 
᾿(βάλλις ὦ ρῥΙαπῦ : ἔογϑῖρε.) 
Β.» ἔδτον : ΝΗΟ. φιοίοῃ συβῃ, Τἀὺ. συ δε ὕο 116, 51κ. σαΐ ἄγορ. 27. 

(βάλσαμον ὈαΙβατα : ΗΘ). δεϑθηι.) 
μή ομαδδου : οποιηϑίοροσίο, αὖ. δαδιῖιβ ΑΡΡ. Μοῦ. 4. 14 ὈΔΌΌΙΟΥ, 

σ. δαδῦϊο δοοηυ, δὶς. δαθαθᾶ ογδοκΙϊηρ, βόμβος. 

(βαμβραδών Δηομονυ : βεμβράς μεμβράς, ἴοτοῖρπ.) 
βάναυσος νυα]ρδυ : 
᾿βάπτω αἱρ : Ο Νον. ζαῦ ἀϊνίηρ, 51. σαηιδῆαη ἀθρύμ, οὗ, βάθος. 27. 
βάραγχος -- βράγχος. 2. 
Εν Ρἷῦ: Ατοδάϊδῃ ἑέρεθρον, Ταῦ. συγροβ, Ταῦ, ργά-σαγαδ, βορά. 

βάραξ -- γοῦρος. 27. 11]. 
ος ἰογοῖρτι : Ταῦ. δαϊδιι8 δίαέογο, ΟἿν. δαϊδ ἄστη, Τά. δὲν έλ Ἰυτη 

. δαϊθαϊᾷ πὐδτητηθυ, βληχή. 

(βάρβιτος Ιγτὸ : Αθο]. βάρμιτον, τιδτϊαπ γηΐδη βώριμος Βομρ' ῬΟΙΠῸΧ 4. ὅ4,) 
(βᾶρις Ὀοαὺ : Οορύϊο δαγὶ.) 

βαρύς Πποᾶνν : [μαὖ. σγαυΐβ, Οοὔ. ζαλιγιι8, ὅ1κ. σιγι8. 27. 
(βάρωμος ϑδρρῇο 154 -- βάρβιτος-.) 
(βάσανος ἐοπομδύοπο : Γἀὐ. δαπαψέϊ ῬΥονθ, Τγαϊδῃ.) 
βασιλεύς Κίηπρ : ἀϊτηϊπυῦύνο οὗ Ἐβάσιλος οὗ, βασίλη : 
βάσκανος 5]απάοτγοιβ : [ιδὖ, )ωδοΐηο : 

σ 
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(βασκάς ἄποῖκ : φασκάς, [ογοῖρπ.) 

(βασσάρα ἴοχ : Οορύϊο δαϑ)ιαγ.) 
βαστάζω Ὁ : ΟἾΝοΥ. ζαδέα τον Ἐπηρ, οαϑέ. 27. 
βάταλος δπα8 : 
βατάνη -- πατάνη, ὅ1Ο1]Π1δπ. 
(βατιακή ουρ : βατιανή βατιατική, ἴογοΙρ!.) 

ἀρδᾳ βάτος Α. ἃ ἢἤδἢ (΄ νυϊρρ]ηρ ἢ, Β. θα : Ταῦ, σαΐζιι8, δς. αὐ ὑνσίβαι. 

(βάτραχος ἕτορ : βάθρακος βρόταχος, ΝΗΌ. ζγδίε ἰοδᾶ.) 
βατταρίζω 5ὐδηητηοΥ : 

βατύλη ἀνατῖ : ῬΥΟΡΕΡ Νδιηθ 
βαυβάω ἴ81] 5166} (΄ Βποτθ᾽, οἵ. ἀωτέω), βαὔζω Ῥαγκ ("βαξ-ύξω) : 

δακιδογ, Τλῦ, διιδακιέϊ τον. ὅ. 84. 80. βαυκός ρτπά 8 (οἔ. ῬΑ ἀλου, 

βδάλλω της : ἦτπδκθ ὅο ἀγορ᾿᾽, βάλλω. Ἡδρπηοο βδέλλα ΙΘοοἢ. θ, 

βδέω νἱδβῖο : ἔγβέσω, Τιαῦ. υἱδῖο, Ταυ, δοχδιεὶ βδεῖν. 27. 6. 34. 

βέβαιος 5υτο, βέβηλος πιποοπδοογαὐθᾷ : βαίνω. ὅ. 

βεβρός 5Βύυρ!ὰ : ἩοΒγ ΘΗ, βεμβρός, βαμβαίνω. 
(βέδυ οἷν : ῬΗγΥρίδη.) : 
βείομαι νίναμῃ : "γξείξομαε, Τιαὖ, υἷσο, τέως ὕψιν αἰῖνο, (οὔ. φίμϑ ΜΕ 

χιΐοῖρ, Ταῦ. σγισαβ, ὅΚ. 77υ ὕο 1Ἰῖνθ. 27. 8 

(βεκός Ὀγθδά : Ῥῃγυρίδμῃ, φώγω.) 
βέλεκοι ρ]56 ; 
(βελένιον ἃ ῥΙαηῦ : ῬαΥβίδη ἢ) 
βέλος ἀανῦ : βάλλω. 
βέλτερος Ῥούδογ : Ηοβυοῖ. ἰξέλα σοοά [ποῖ (Μαοράοπίδη), βούλομαι. νῷ 
βέμβιξ ὕορ : Τιοὐὐ. δαηιῦα 811, 5Κ. δἱηιδὶμᾶ : 

(βεμβράς -- βαμβραδών.) 
βένθος ἀϑρύῃ : [ν. δαααά ἀτονγῃΐηρ, 51κ, σαάϊιαϑ ἃ οἸοἴθ. 27. 
(βέρβερι τηούμοτ-οἵ- 6811 : Τη4 δ.) 
(βερβέριον οοδῦ : ζογαοῖρτι.) 
βερέσχεθος ὈΟΟΡΥ : 
(βεῦδος βεῦθος σονχῃ : ἔογοίριι.) 
βῆ ΟΥΥ οὗ 5Βῃ6θρ : Ταῦ. δε, Ἐϊηρ'. δαα. 
βηλός ὑΠγΘ5Πο]ά : βαίνω. 17. 
βήξ οουρῃ : 
βῆσσα ρΊεη : ̓βένθ-7α βένθος. 17. 19. 
βία 5ύγθηρθῃ : Τιαὖ. υἱξέιι8, 5. 71 Θοπαποσ, 27. 
(βίβλος βύβλος ΡῬαργειθ- θα : Ἐργρέϊδμῃ.) 
βιβρώσκω φεῦ: βορά. 24. 

(βῖκος 1ὰν (Επρ;. δεαζογ, ρέξο]ιογ) : 6. δαηδᾶᾳ Β681ς.) 
βινέω ὁοθ0 : ἔγξεν-νέω γυνή 1 
βίος 118 : βείομαι. 81]. 
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βιός Ῥον : [,ὐ. “εἴμ, ᾿ἤζιηι, ὙΥ ΘΙ5 σίαινν δίπουν, 110. σία ὑμγθαᾶ, 
ΒΚ. 7γᾶ Ῥονβύσγιμηρ. 27. 

ϑιπτάζω -- βάπτω. 18. 
(βίττακος -- ψιττάκη.) 
βλάβη ἄδιπαρθ : βαλβίς. 

αισός Ὀδπαγ-Ἰορσθα : 
ἸαΖὺ : Ταῦ. ἤαοοι5, Τλῦ. δζώζεϊ ὅο Ὀθοοπηθ σσθῶκ. 19. 

αστάνω σφ, : Αρσϑ. ὀγωηέ μῖρῃ, Ο ὅ1ων. δγἄψο Ἀ11. 19, 25. 20. 

βλάσφημος 5]απάθτουθβ : 
᾿βλαύτη 5]1ρροτ : ζογϑῖρῃ 
βλεμεαίνω ὀχυ]ῦ : 
βλέννα τηποιι5, βλέννος ἃ ΗΒἩ : 
βλέπω 566, βλέφαρον ΘΥ6114 : γλέφαρον. 27. 29. 
βλὴρ -- δέλεαρ (οὗ. κῆρ κέαρ). 27. 2. 24. 
βληχή ὈΙοαὐϊηρ : αὐ. δᾶϊο, ΟΗΟ. δίἄζαη Ὀϊθαῦ Ἐϊπρ., Ο ὅ1ὰν, δι) αέϊ, 
8 βάρβαρος. 

ηχρός ἸΔπρτα, βλῆχρος ἃ ρΙδηῦ : βλάξ. 2]. 
ἤχων -Ξ- γλήχων. 19. 

τμάζω βαιιθ6ΖΘ : ̓βλεδ-μάξω (οὗ. δρυμάζω), ἀμαλδύνω. 19, 17. 
᾿(βλιτάχεα -- βρίγκοι.) 
βλίτον ἃ ρΙαπὺ: ΝΗΟ. ηνοίαα ουϑοῖ : 19. 24. 

᾿βλίττω ὕδΔκο Βοπθυ : μέλι. 19. 8]. 
᾿βλιχώδης 5ηΙν Ηϊηρ : 

συρός 5ἰοαῦ : ̓βλοθ-συρός βλαστάνω (οἷ. ἀή-συροφ). ὅ.ο βλωθρός [4]]. 

85. 80 

ω 9Ὸ : [οὔ. γο-ηνοῖο που συ, μολεῖν. 19, 24, 
βοή 5ῃουῦ : Τιαὖ. δοογ6 δουᾶγε, γόος. 27. 
βόθρος ἔγόποὶ : Ταῦ. γοαϊο, ΤΑν. δεαάδίὶ ἀϊρ. 20. 
Ββοῖ -- βαβαί. 
βολβός οῃΐοῃ ὙΝ διιθιι.8): Τιαῦ. σίοῦιιβ σίοηνιβ, Ὁ Νον. ζόζ" ὈᾺ1}, 

“ βῶλος. 27. ὅ. ὅ.ο βόλιτον ἀπηρ (οὗ. σφυράδε:). 980. : 

(βόλινθος ν]ὰ οχ : ἴογῖρῃ.) 
βόμβος Ῥυζείῃρ, βόμβυξ Α. πίδ : βαμβαίνω. 
᾿(βόμβυξ Β. 5ΠΚΎτοστ : Ῥοτβ. ραηιδα οοὐΐοπ.) 
(βόνασος -Ξ μόναπος. ) 
βορά ἰοοᾶ : Τιαὐ. ὕογο, Ο ἵν. σοϊξα οοπδαπύ, Τὺ. φγόγέλ ὕο ἀτίηκκ, ΘΚ. σαν 

ἀθνουγῦ. 27. 
βόρβορος τυπά : 
βορβορυγμός τυ Πρ : βρυχάομαι. ὅ. 2. 
ΝΣ που πὶπᾶ : Ο Νοῦν. ὅψη» ἃ ἴαϊν πιπᾶ, 11, διλγὶβ βονσοι, φύρω, 

Ὠγχϑοίδῃ, οὗ, βρῦτον.) 
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βόσκω ἴεοοᾷ : Τιαῦ, σϑέβ00γ. 27. Ἠδθηοθ βοσκάς -- βασκάς, Ῥοραΐδν οἱ 
ΤΩΟΪΟΡΎ. 

(βόστρυχος βότρυχος οὔτ], βότρυς ῬΌΠΟΙ οὗὨ στδρθ8 : ἔογοῖρι,) 
βουβάλια Ῥγδοοϊούδ : 
(βούβαλις φηύθϊορα : ὅ1κ. σωναΐαβ Ὀπβα]ο, βοῦς.) 
βουβών »τοῖπ : βομβών, Τιαῦ. δοα 5υγ6}]1ηρ, Ὁ ΝΟΥ. ζαϊν ὃ 5076, 

σαυϊηῖβ στοῖη. 27. 17. ὅ. 
βου-γάιε Ὀταρραγῦ : “ϑτγθαῦ οχ ᾽ (οὗ. βού-βρωστις5), ἨΘΒγοῖι. γαῖος ΟΧ, γῆ. 
βού-κολος οονπογά : κέλλω, 
βούλομαι νΊ8} : Ταῦ. υοἷο, Ταῦ. σαϊόέέ ὍΘ 8.016. 27. 
βουνός Π11] : γύαλον, 27. 

βοῦς οΧ: [,αὖ. δδ8, ἵν. δό οονγ, Αρϑ. σῷ Ἐπρ,, Τιοὐδ, σόιυβ.: βοή (οἴ, Τιδ' 
νϑοοῶ νϑρῖο, Εηρσ, ὈᾺ1] Ὀ61]1ονγ). 27. 

βραβεύς υπηρίῖγθ : “ ὑακίηρ ὑπ6 βύαϊκοβ ᾽, αοῦ, σγεΐραι) βοῖζθ Ἐπρ. 
σγαβρ, 1Τλὐ. σγδοίλ. 27. 11. 

βράγχος Ξογούῃτοδῦ : βρόγχος. 1], 

βραδύς 5]ον : ᾿βραθύς οἵ, βράσσων, Τιαῦ. δαγάλτιβ, δικ. λαϊίιιδ (ΞΞ “]ατ ἀ μπ15) 
9, 24, 98, : : 

βράκανα ΠΕ. : 
βράκος ΤΌΘ : 490]., Ξε ῥάκος (οἵ, λώπη). 
βράσσω σίμπον : ἕφράκ-)ω, οἵ, φύρω. 19. 
βράχε ταὐι]ο : Τιαῦ. )γῖρο βαιϑαῖς, Αρβ. δοογοῖαη, Ῥαυῖς Ἐπιρ., 1΄δ. δγίχοδι 

Ὀ]Θεῦ, 5Κ. δαγἧν τοῦ. 19. 
βραχίων δῖτὰ : Τιαὖ. δγαςφοίιυμηι, 56., “Βῃουῦου ̓  ἔπη ὅπ 160. 
βραχύς 5ποτῦ : Τιαὖ. δγουΐδ, σοῦ. σα- ναι γα, Βμουῦθα. 19, 24, 
βρέγμα ογταπίπτη : Αρβ. δγοροῖ Ὀγδῖτι πηρ,, φράσσω. 19. 
βρεκεκεκέξ οΥὙ οἵἉ ἵγορβ. 
βρέμω τοῶῦ: Ταῦ. ἤγοτιο, ΟἨΟ. δγοθια ΝΗ Ο,, δυωηυηιθη, 19. 
(βρένθος βρίνθος ἃ Ὀϊτὰ : ἔογοῖρτι.) 
βρενθύομαι εὐγαῦ : βρίθω. 17. 
βρέτας ἴτηᾶρα : 5Κ. ηνγεϊβ ἤρυγθ, βρότος. 19. 7. 
βρέφος ὈΔὈ6 : Τιαῦ. σογηιθη, οὔ. ζαΐϊδο οαἹ Ἑπρ., Ο ὅ1ὰν, Ζγόθθ γουῃηρ' 

51. σαγϑῆαϑ ΘγάρΥγο, δελῴφύς. 27. 24. 

βρεχμός -- βρέγμα. 
βρέχω νοῦ : Ο ὅΙεοαν. σγαχίζὲ ἀγρ. 27. 
βρῖ (οἵ. βᾶ) βριαρός βύγοῃρ : ὅ1κ. 7γὲ Ογϑύρονγου, 27. 
(βρίγκος ἃ ἤδβῃ : βρύσσος.) 
βρίζω 5] το. : 88., 81 πϑᾶνυ τ] 516 ρ᾽. 
βρίθω δι πϑᾶνν : ἀοὐ. δγαϊάβ Ὀγτοδᾶ Ἑπηρ,., πάρθενος. 19, ὅο βρϊμάομα 

δ.1ὴ ΔΏΡΥΥ, βρίμη νγοϊρῦ. 
βρίκελος ὦ τηᾶϑὶς : ῬΙΌΡΟΥ Νδη6 
βρόγχος νὶπάρὶρθ :. Ο Νου. θαγζὶ, βράχε. 
βρόμος Α. 5ὕϊηκ : 
βρόμος Β. βόρμος οὐὖβΒ. 24. 
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βροντή ὑπαΐάον : βρέμω. 7. 19. 
βρόξαι ὕο 5νγϑ!]ον : βρύχιος. 
βρότος ροτθ : ὅ|κ. ηυῶγέαβ οοαρυιαῦθα, 19, 
βροτός τηοτΐαὶ : ὅκα. ηιτέαβ ἀθδᾶ ηιαῦ ἀϊθ, μαραίνω. 19, 24, 

(βροῦκος βροῦχος Ἰοοιιδῦ : Τογεῖρτι.) 
βρόχος ποοβθ : Ο Νου. ζγίηρία τἱαρ, Τὰν. σγεηϑαίὶ ὑνγιθῦ, 27. 
βρυαλίκτης ἄδποθ : βρύω “βρύαλος (οἵ. αἰγίλωψ) ἔβρυαλίζω. 
βρύκω βρύχω οΥἱπᾶ {μ6 ὑδοίῃ : αοὐ. ζγίμδέαη, Ο ὅ]αν. σψχῳ 1 Ὀϊζθ. 27. 
βρῦν ἀΥἸπκ : βορά. 
(βρύσσος 5θῶ- το πη : Τογϑῖρτι.) 
(βρῦτον Ὀδ66ν: Τηγδοίδη, Αρ85, δθοῦ Ἐπηρ., φύρω.) 
βρυχάομαι τοᾶγ : βράχε. 1]. 
βρύχιος ἄθορΡ : βρέχω. 1]. 
βρύω 81 ἔ1]] : φρέαρ. 19. 

βρωμάομαι τὰν : βρέμω (ἰηὔθηβῖνθ, οἵ, εὐωχεω νωμάω πωτάομαι). 

βύας ον] : βοή. 1. 
(βύβλος -Ξ- βίβλος.) 
βυθός βυσσός ἀδρίῃ : βάθος. 14. 19. 
πτναρ: Ταῦ. δος, ΝΉΘ, »7υιοΐοη, ϑυιουῦ, Ὁ ὅ1αν, διιξαϊζὲ τοδυ, 

. διιάᾷ, 
βύρσα 146: ἩθθγοΙ. βερρόν Ὀμῖοκκ, Αρβ. ογεδοη Ὀ6]]Π]οΘαθ, 927. 
(βύσσος ᾿ἰπθη : ΗΘ. διιέ8.) 
βύσταξ -- μύσταξ (οἷ. ἀμάμαξυ:). 
βύω κ5ὐυ ἂρ : ἔγξύω οἵ. Ῥετῖ. ζέβυται, Ο ΝοΥ. ρε88 Ῥᾳτβθ. 27. ᾿ 
βῶλος οἹοά : Τιαὖῦ. οσἰδῦα, Ἑϊηρ. οἴμ6 οἷοα, ὅ1κ. σδίαϑ8 ὍΔ411, γαυλός. 27. 

βωμός «αἰῶ: βῆμα βαίνω. 8. 

γάγγαμον ποῦ: γέντο. ὅ. 1]. 
γάγγλιον ὑπτηοῦν : ΟΗΟ. ἀϊομζοη ὅο 016, 85. 11]. 

, γάγγραινα σ)ΔΏΡΥΘΙΘ ; γράω σπᾶν, ὅἷ, ογαβ. ὅ. 84. 
(γάδος Πδκα : ογϑῖρι.) 
(γάζα ὑγοαάβαχθ : Ῥουβίδῃ.) 

γαῖα φαγῇ : 
γαίων Θχυϊύηρ : Ταῦ. σαι, Ὁ ΝοΥ. ζάξν" τβϑοῦσυ. 84. 
γάλα τη} : ἔγλάκτ, γλάγος. 2. Ἠδθποθ γαλα-θηνός 5ι 0 ]1ηρ,, θῆσθαι. 
(γαλάδες γάλακες Τητι58618 : Ἀνοο, ) 
γαλέη νγ888681 : 
γαλήνη ο]τ : ΗδΒΥΟἢ. γελεῖν 5Βῃῖπο, 5Κ. 7υαῖ. 1]. 
γάλοως 5ἰδύογ-1-ἰὰνν : Γδὺ, οἶδα, Ο ὅ1ων. χίζυα : 
(γάμμα ἃ : ΗἨδϑΡ. ρφίηιοῖ.) 
γάμος ΤηδΙ δ ρΘ : [μαῦ. Θ6ΠΟΥ' γαμβρός (σοηογῸ τε ἔρϑιη-γο), 5ὅΚ, 2ἄηνᾶ 

ἀδαρῃύθι-1-Ἰῶνν : “ ΒθιΖιηρ᾽, γέντο. 11. 
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γαμφηλαί 7αννβ : Ο Τν. σορ-οΠόοϊ Ἰθατ-Ἴανγθά, Αρ5, οαηιῦ οοτα Ὁ Ἐπηρ,, 
σόηῖῦο ΒοΟΚ, 51. αηιδῆ, Βη 8}. ' 

γαμψός ουγνοά : Ταῦ, σίδῥιιδ, ΤΑῦ, σιυυηιδαβ ὕιταοαν, 
γάνος Α. 10Υ : γλήνεα. 10. 

(γάνος Β. γλάνος ἔγοηδ: ῬὨγυρίδη.) 
γάργαλος ὑ]0ΚΠ1πρ : ἐγείρω Θχοῖύθ, 11, ὅ, 
γάργαρα Π6ᾶ}8 : ἀγείρω. ὅ. 11, 
γαργαρεών ἀναϊῶ: Ταῦ. σιυγριϊο συΐα, Ο ὟΝον, ἄνουν" θμγοαῦ, βορά. 

11. 
(γάρος οανῖδΥ : 51. σαγαβ ἀτὐῖηκ, βορά.) 
γαστήρ Ὀ6Ι1Υ: ᾿γξενστήρ, Ταῦ. συοηέογ, οὔ. αηὐέϊιι8 Ἐπ, ζἰά- πον 

τσαηϑέ, ὅς. ἡαθδμαγαβ (-Ξ ξ]αβῦαγαβ) : 982. 10, ᾿ 
γαῦλος τηθτομδηδιηδῃ : ΑΡρΒ. οθοΐ 8810, γογγύλος. ὃ γαυλός Ρα1], 

σοϊῷ 7ὰ5. 9. 
γαῦρος Θχυ!δηρ : γαίω. 28, 
γαυσός -- γαμψός. 17. 32, : 
γὲ αὖ Ἰϑαϑῦ : ἀοὔ. ηυΐ-ἶ ταθ, Τάδ, ἐα8- σὶ [ῃ6 βᾶτηθ ; οὗ, Ταῦ, ἢῖο, 51, σῆα 

Ἰϑαϑὺ (οἴ. γένυς ἔγώ μέγας τρώγλη). 
γέγειος ἀποϊοηῦ : γῆ (οἷ. αὐτόχθων). ὅ, 80, 

γέγωνα 081] ουὖ: 
(γεῖσον οογηΐοθ : Οδγῖδη γίσσα βίοπο, ΟΗΟ. ζἦ8 ργδγυβ].) 
γείτων πΟΙΡΏΡΟΙΓ : γῇ (οἷ. Ταῦ, ν]οῖπα5). 980, 

γελάω Ἰδπρἢ : γαλήνη. 

γέλγη -Ξ- γρύτη. 25. ὅ. 
γέλγις σΆγ}10 : ὅς, σγηγαηαϑ: , 
γέμω δτη {1]] : Ταῦ. σοηυηνὼ σοηυγβϑω συ φοηιο, Ὁ ὅ]αν. ὔηιᾳ Το 

ῬΙΘΒΒ. 
γένος τᾶοο: Ταῦ. οοηιι8 ἨσϑβΟΟΥ, Τγν, σοῖη, Ὀϊσῦη, οὐ. ζοίγαιν σΘΥΤαΪ τ δ 

ζιμυὶ Κτπὶ Ἐϊπρ., Ταῦ. σἱηνξὴ ὍΘ Ῥογη, ὅδ᾽κ. αν ροηθγαῦθ. ὶ 
γέντο Π6 ργαβρϑᾶ : ̓γέμ-το : 19. 
γένυς Ἰῶν : 1,δὐ. σοηὼ σορειγνιι5 Β., ὟΥ 615}: σόη, οὐ. ζἔγγνιιβ οἤθοκ ἘΠ 

οἰνέη, ΤΑν, Ζάμιααϑ ἸδνΤΌΟΠΘ : οἵ, ὅ5]ς, λαμ (οἷ. γὲ). 

γέρανος ογᾶπο : Γιαῦ, σγήι8, ὙΥ ΙΒ σαγαη, Αρ5. ογαῆ Ἑπρ., Τὺ. ρόγι 
Αὐτηθῃ. ἦγ: ὙΥ 6Ι8ῃ σαγαη, ΒΏδηκ (Εηρ,. σαγίο7): 

γέρας ῬΓΓΝΠΠ6ΡῸ: δ]ς, σαγυαϑβ ῬΥΙάΘ. 
(γέργυρα γόργνυρα -Ξ- κάρκαρον.) 
γέρρον Ὑ]ἹΟΚΟΥγΟΥΪς : γυργαθός. 
γέρων οἹ τηδη : Ο ἥ]ὰν. χγδέξ τἱρϑι, 51κ. ἡαγαβ οἱ 7.07 σσϑᾶῦ οαὖ. 
γεύω οἶνα ὅο ἐαβύβ : 1Τ,δῦ. σιιβίο, Ο Τν. ἐο-σὶ; ομοίοο, Θοῦ. ζαιϑγαη 

ὑαϑὺθ ζϊωδοῦν ἈΡΡυον Ἐππρ. οὔοοδα Αρϑ. ογϑϑαν 1κἰθθ Επρ., 51, δὴ, Ὁ 
Ῥ]θαβθᾶ. 84. 

(γέφυρα Ὀτγϊᾶρθ : 1,80. διφοῦρα ΤΉΘΌΔη βλέφυρα, ΑΒἰαὐϊο.) 
γῆ -Ξ γαῖα. 

γηθέω γο]οΐοθ : Ταῦ. σαϊᾶοο, γαίων. 17. 
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᾿γήθυον γήτειον 1661 : 5Κ. σαπάποϊϊ ὧ' Ῥ]απῦ.) 
ρας 886: γέρων. 80. 

ρυς νοῖϊοθ : [αὖ. θαΥΥῖο, Τρ, φαΐ" οΥὙ, Ο Νον. ζαϊΐζα ὕο 6811 Ἑππρ., 110. 
φαγϑαϑ γοὶοθ, 5Κ. 2.7 081]. 
γίγαρτον σγαρο-ϑύοῃθ : Ταῦ. σγαηιηι, γέρων, “γα 6 ᾽, ὅ, 11]. 

ἴγγλυμος Ἰοἰπῦ : γάγγλιον. 11]. ' 
(γίγγρας ἤπύο : Ηδ0. ζὐγημοιθ" μα, κινύρα.) 
Ὶ (γ μαι 8} ὈΟΙῚ : [ῦ. σίσηο, γένος. 91]. 

γιγνώσκω Κπον : [,αὐ. πο8οο, Ὁ 1τ. ἐγ-σηα ἰπ θ]]θοῦ, Θοὐ. ζυριέϊι5 πονγῃ 
ΠΟ ρ,, [λὐ. Ζίγισέὲ κτιονν, 51, 7μπᾶ : Ῥγδθοβα., «Ῥγοάποθὶ ἴῃ ὑπουρὺ᾽. 
γίννος τηι1]6 : ἕννος, Γρτιτδη γυγήνιος δύγδθο 4. 6. 2.) 
γλάγος τη] : ̓μλάγος ἀμέλγω. 19. 24. - 
γλάζω 5ἰπρ: Ο Νον. ζίαϊα ὑπιθθου. 19. 
Ὶ ο-φάγος 1ἰνίπρ' ΟΝ. ΤῊ] : γάλα. 
γλάμων Ὀ]ΘαΥ-ογοα (Τοῦ. σγαηυῖαθ) : (οὔ. φγαηουηυέδω ταοϊδύαχθ : 25. 

(γλάνις 5ῃιδᾷ : ῬμΗοθπϊοίΔη,) 
γλαρίς ΟΠ 156] : 

γλαυκός Ὀτὶρηῦ : Ο ὅϊαν. σίαυΐα Βγοοταπᾶ, 51. ἡᾶγυ Ὀυτη, οἵ, γαλήνη. 
γλάφω οατνο: ἔσκλάφω 1,αὖ. 8εαἴρο, οἷ. σκάλλω. 19. 24. 

᾿γλέφαρον ΘΥϑα : Ο δῖαν. σίζραϊ, βΒ8Θ. 29. 

ηλ) ἤνεα ΒΠΟΥΨΒ, γλήνη ΘΥΘΌΔ]]: ν, σία οἷθδη, Αρϑ. οἴαοηθ Ἐΐπρ,, 
ΟΠ ΦΡειρθ᾽, γαλήνη. 
᾿γλήχων ῬΘΠΉ τουδὶ : μαλάχη. 19, 
( γλεῖνος τηΔ}16 : κλινότροχος.) 

ίσχρος πὐΐοῖκυ, ργθοᾶγν : Ταῦ. οἴλξξιιβ βυαοούῃῃ οἱδδ οἷα, Τὰν. ολέξιι8 
Βιηοοίῃ, βύϊοκυ, 19. 

γλίχομαι ἄοβῖγο: ἔγλέθ-σκομαι, Ο ὅ1αν. οἰααΐ, Ἀπηρου, 5Κ. σαγαΐδΐ, 6 
ΘΆΡΘΓ. 11, 88. 

γλοιός ϑαρδβῦ. ο11: Ταῦ. σἴαΐοη, Αρϑ. οἴδῥαη οἴθωνθ ἴο ὰπρ. Ἡθηοθ 
᾿ γλοιός Αα]. νἱ]οΐοιι8, “ΒΙΡΡΟΥΥ ". 
᾿ηλουτός πδῦθϑ : 
γλυκύς 5πυγοοῦ : ̓δλυκύς Ταῦ, ἀπειϊεἰβ.: 19. 24. 
᾿γλύφω οτνθ: "σκλύφω Τιαῦ. δομῖρο, οἵ. σκύλλω (οὗ, γλάφω). 
γλῶσσα ἴοηρτιθ, γλωχίς ροϊηῦ : Ο ὅἴαν. σίοξί)ε βου. 19. 
γνάθος -- γένυς. 24. 
γναμπτός ουγγοᾶ: Ο ΝοΥ. ζποὶ Ῥίποουβ Επρ. ζηΐζία τπΐρ, Ταῦ. Ζηψρίὲ 
ΝΠ ἴσο. 1]. 
γνάφαλος ὦ Ὀϊγὰ : γνάπτω Νὸνν Αὐὐ. ἔογ κνάπτω. 
γνήσιος Ἰορτὑϊπηαῦθ: γένος. 224, 
νύξ ὁπ Π6 Κπθ : γόνυ. 
γόγγρος Α.-- γρῦλος. ὅ. 
᾿ γόγγρος Β. ΘΧΟΓΘΒΟΘΠΟ6 ΟἹ ὑγ665 : γίγαρτον, “ΤΡΌΙηρ᾿. ὅ. 24. 

 γογγύζω 566 περιγογγύζω. 
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γογγύλος τουπᾷ : γυρός. ὅ. 25. 
γόης Θμοδηῦου : γόος. 
γόμφος Ὀο]ὺ : γαμφηλαί. 
γόνυ Κηθ6: Τιαὖ. σοηῖ,, Οοὔ. ζηΐω Ἐπρ,, 51, ἄπ: 2. 
γόος στοδῃ : Ο ἵτ΄ σιΐ, νοῖοθ, ΟΗἨΟ. ολώηια οοταρ] αἰπὺ, 110, σαμέϊ μον 

5Κ. σὺ βῃουΐ, 
γοργός Α. ρουἵπη : τ. σαγῷ ἤδγοθ, Ο ὅΐἴων. ργόχω ἨΟΥΤΟΥ : ϑἷς, σαγ7 

(οἵ. Ἑϊπρ.. ρυίτη, χρεμετίζω). 

γοργός Β. 5υν : ἀγείρω. Ἴ. ὅ. 
γουνός -- γωνία. 17. 
γοῦρος οδἶτΘ : 
(γράσος 51η6]] : Τιαῦ. λγοιι8.) 
γραῦς οἹα τὙγοπηδῃ, ΒοΌΤΙΩ ( Ξε Β]οπ ἢ γῆρας) : γέρων. 324. 

γράφω πΒογαύοῃ : ἔσκράφω, Τιαὖῦ. βογῖδο, σκαριφισμός (οἷ. γλάφοω). 

(γραψαῖος οΥὰ} : Αρ58. ογαῦϑα Ἐϊηρ., κάραβος.) 
γρῖφος νγ66] : Ἔσκρῖφος, Τιοῦ. 8οΐγριιδ (οἵ. γλάφω) : 

γρομφάς βον : ἔσκρομφάς, Τιαῦ. βογία (οἷ. γλάφω) : γράφω, “Βογδ 
τοούϊπρ᾽. 

Ὑρῦ ΙΏΟΥΒΕ] : γίγαρτον. 24. 

γρύζω Α. τααύον : Ταῦ. ογηαϊδο, Ο ΝΟΥ. ζἀγοέέω τηῦστηαν. 19. 
γρύζω Β. τηοὶ]ῦ: 

γρῦλος ΘΟΩΡΘΥ : ὅΚ. σαγσαγαϑ ὃ ΠΒΉ : βορά, “ ἀττηϊτοῦ Ὁ, 24. 
γρυμέα γρύτη ἔΊῬῬΟΥΥ : 1,8. δογέα, Αρ5. δου ἄνϑββ, σκύλλω (οἷ. λώπη) 
γρῦπός ουγνοᾶ : Αρϑ. ογεηηῦ, οὗ, γυρός. ὅ0 γρύψ οΥῆη, “Ποοῖ--ποβϑᾶ ἡ 
γύαλον ΠΟΙΊον,, γύης Α. ΡΙουρΉ-ὕγθθ, γυῖον τὰ, γυυνόω Ἰαπηθ (΄ Ὀοπᾶ ᾽): 
γύης Β. Πε]ά : 5Κ. 7γᾶ φαυίῃ. ' 
γύλιος νγϑ]1οὐ : ΟΗΟΘ. ζμία, γανλός. 81. ' 

γυμνός πεκροᾶ : ἔνυγξοινός, Ταῦ. ηἴάτιβ, ἵν. ποοΐέ, αοῦ. παηαΐ8 Ἐπ, 
10. πᾶσαϑβ, ὅΚκ. πασπαβ: 19. 27. 

γυνή ψοτηδη : Βοθούϊδῃ βανά, τ. δεη, Οοὗ. φοη8 Ἐπρ. χιθαη χιθθη: 11. 
(γύννις οἤθηη! πη αὔθ : γίννος.) 

γυργαθός νγ66ε] : 
γῦρός τοιπᾶ : Τιαῦ. δγίβ Ῥ]οαρἢ-(α1], 32. 
(γύψ νυϊύαγο : Ἐσυ ρῥύϊδη ἢ) : 
(γύψος ομΔ11 : Ῥουβ. ζαδ8 συρβιμι.) ; 
γωλεός ΠΟ]6 : “Ἰαϊγ᾽, βάλλω (οἵ. Τιαῦ. δ 660 Δοϊο). 7. ᾽ 
γωνία ΟΟΥ̓́ΠΘΡ : ἀγοστός, “ ἰάἸηρ-Ὀ]Δοο᾽, 17. ἜΡς 
(γωρῦτός Ὀονγ-Οδ 86 : κώρυκος.) 

δα- -- ζα-. 32, 

δᾶ θαυ : Ογργίδη ἑᾶ, γῆ. 26. 

δαήμων 5Κ11{ὰ] : Ζᾷ. ἀᾷ Κπον. 
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ο Ὀτούμο -1η-ἰῶν : Ταῦ. ἰδυΐγ, Ανρϑ. ἑᾶςογ, Ταῦ. αδιυογῖδβ, ὅΚ. ἀδυανγ- : 

δ -- δή. 

δαΐ Ὀαῤ.]6 : δαίω Α. 
δαί γαγϊορα θα : Αρϑ. ἐδέ σαν : 

τίμων ἀοἰύν : δαίω Β. 
ΞΞ: δέρω. 9. 

ω Α. Ὀυχῃ : Ο Ιν. ἀσέϊιέηι 1 Ὀασπ, 5’κ. αὐ θαχῃ. 

Β. αἰνίαθ: Αρϑβ. ἐξά ὑϊτηθ Ἐπρ. ἐΐάο, ἐζηλὼ ὑἴταθ Επηρ., 5[κ. ἀῶ οαὖ οὔ, 
᾿ς ΡῖΐΘ: Οοὔ. ἑαλαν ὕο ὕθαν Ἐπηρ. ἐοηρ8, Ὁ ὅΙαν. ὠδθϑηα σύτα, 51. ας 

6, οὗ, ργδϑοθᾶ. 
ὐλδ Τιαὔ. ἰαογιηια, 615} ἄαρτγαιι ἔθανβ, αοῦ. ἑαργ ὕθαν Ἐπρ, : 

᾿ὐασῇ “Ιὐύον (οἵ, ΒΚ. ἀργὰ “ ὕθδν᾿ ἀκί5). 

δάκτυλος Α. ἤπρου : ̓δέγκτυλος, Ταῦ. αἱρίέιι8 (-Ξ ̓ ἀθποῖξαϑ), Αρ5. ἐῶ Ἐϊπηρ. 
ἴοε: δέκομαι. 10. 

ος Β, ἀαίρ (Επρ.) : ῬΒοθπῖοῖδῃ.) 
δαλερός ποὐ : δαίω Α. 
δαμάζω ἰδηθ: Τιαὐ. ἄοηιο, ΟἾν, ἀαηυῖθι 1 Θπᾶσγθ, αοῦ, σα-ἑαηγαη ἴο 
ὕδτηθ Ἐΐπηρ,., ὅκ. ἀαηι. 11]. 

δανείζω Ἰοπα : δάνος οἰ, δαίω Β. 
ϑανότης τηΐδοιῪ : δαίω Α..,, οὗ, δύη. 
δαπάνη ΘΧΡΘηΠ86, δάπτω ἀόνόας: Ὁ. ἄωρεϑ8, οἷ. δαίω Β. 
δά-πεδον ἤοοτ : δα-. 
(δάπις -- Ξε: τάπης.) 

ϑαρδάπτω ἄθνουν : ἔδαρδάρπτω, δρέπω. ὅ. 11. 85. 
ἱκός ἃ οοΟἴῃ : ῬΘΙΒ. ἐγ ΠΟΙάοΡ Ξε Κίηρ.) 
γὼ 5166Ρ : 1,δὖ. ἀογηυνὶο, Ο ὅ]ων. ἀγόηναϊὲ ὕο 5166Ρ, ὅΚ. ἀγᾶ. 11. 
'λλος ἃ ἤβῃ : σκίλλα, Ξε σχινοκέφαλος. 
λῆτις ἔδαγία] : Τιαῦ. 8ρίοπάοο, Τ1λὐ. 8ρϊομα δέϊ 5μϊη 

υσύς ὑπο]. : Τιαῦ. ἀδηδι8 αἰιιϑηνιδ αὐηνιϑ: 10. 
δαῦκος ῬΔΓΒΠΘΡ : Αρϑ. ἄοοοο ἄοοκ πρ, : (019 ἢ) 
αὐλός ἐΠΊΟΙΚ : δασύς ὃ 

δαύω 5166}: διά -- ἰταυω. 32. 
(δάφνη Ῥὰγ : ΤῊ Θ5βδ]δη δαύχνη, Ῥεγρδθᾶπ λάφνη, 1ιαὖ. ἴατιγ8.) 

ϑαψιλής Ρ]Θπ ϊπ] : δαπάνη. 
δέ ναῦ: Τιαὖ. φιι-ατι φιῖ-ἄοηι, Ζ4. ἄα 6, δή ὅδε. 

ϑέατο βεοιηθᾶ : ̓δεί-ατο, 5]κ. αἴ Βῃΐπο, οὗ, δῖος. 84. 
δέϑαα πονὶ, δέδαε ἀοουϊ : δαήμων. 

δέελος οοπϑρίοποιιϑ: δέατο. 84. 
δεῖ ορογὐοῦ : δεύομαι. 84. 
δειδίσκομαι ὙΓΘΙΘΟΙΏΘ : ἔδει-δέκ-σκομαι δέκομαι. ὅ. 18, 85. 
δείδω ἔραν : ̓δέδδοα “δέ-δξοια, Ζᾷ. ἀναξίϊω ἴδεν. 17. 84. 
δείελος νοϑρουύϊητιβ : δύω 5οὺύ. 84. 
δεικανάομαι Ὑγ6]οοτη6 : δέκομαι. 17. 
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δείκνυμι 5Βῃον : Τιδὖ. ἀοίοο ἵμάϊοο αϊεῖο, Ο Ἷν. ἀφοία ἀϊοοῦ, αοὐ φα-ὶ οἵδ 
δ ΠοΌηο6 Εΐηρ, ἐοΐοη, δῖκ, αἷς Βῃιϑνν. 

δείλη αἰδθυποοη : δείελος, 
δεῖνα ΞΟΙ16 ΟΠ6: Ργι55. ἀοὲ 056, Ζᾶ. αὐ Ὠ6, δέ, 

δεῖνος -- δῖνος, ΟΥΤΘηδῖο. 
δεῖπνον ἀϊπηου: δάπτω. 17. 
ϑειρή π60Κ : [μοὖ. ἀογϑιιγη, ΤΥ. αγιιέγα, ὈΔΟΙΚ : 17. 
δείς 06 : δεῖνα, ΟΝ. ΘΔΗΔΙΟΡῪ οὗ εἷς, , 
νιρ ἔθη: [μῦ. ἀδοθηυ, Τν, ἀἰοῖοῖ,, (ἀοῦ. ἑαΐδαμν Ἐϊπρ,, Ταῦ, ἀόδαϑηιξδδ, ὃ 

αφαη: - 
δεκάζω ὈΥ106, δϑέκομαν γοοοῖνο : ὅν, ἀᾶς στδηῦ, δοκέω. ἴ. 
δέλεαρ Ῥεϊῦ : βορά. 26. 25. 
(δέλτα Ὁ), δέλτος ὑδ Ὀ16ὺ : ΗΘ. ααἰοίϊ, 1), Δ. 0160.) 
δέλφαξ ρογκου, δελφίς ἀο]ΡΠῖπ, δελφύς νοι : βρέφος. 20. 
δέμας Ῥ6ΊΒοη, δέμνια μα, δέμω Ὀυ1Π : οὔ. ἐΐηυγ)αι, Ἐπαρ;. ἐὐηυϑον,, οἷ, δέ 
(δενδαλίς ῬΔΥ]ΘΥ -οαΚο : δανδαλίς, ξογοῖρῃ.) 

δενδίλλω ρΙαποο: Αρβ. ἐΐ' αἴτη Ἐπηρ. ἐὐϊΐ Ῥτθρ., 110. ἀγν δέ Ῥθθρ οαὖ, 5 
ἄ-ἀανῪ ΟὈβθῦνθ. ὅ. 11, 25. ᾿ 

δένδρον ὑγθ6 : δρῦς. ὅ. 
ϑέννος ΓΘΡΙΌΔΟΗ : δονέω (οὗ, διασύρω). 7. 
δεξαμενή ὕθπᾷ : δέκομαι. 
δεξιός τἹἱρῦ : Τιαῦ. αδαΐογν, ΟΤν. ἄ688, αοὗῦ. ἐαΐδυα, Τλῦ. αόδχῖηα 

Βδηᾶ, ᾿ἰκ. ἀαζβηδπαϑ τἱρηῦ : δέκομαι, “ὅπ 6 Πδπᾶ οἵ τγϑ]οοιηθ᾽., 

ϑέπας οὰρ : δάπτω, “ἃ τηϑᾶϑαγο᾽, 10, 82. 
δέρκομαι 566: Ταῦ. ἴαγνα, Ο 1γν. ἄογο δγϑ, αοὐ. σα-ἑαγἤγαη, νοϊπὺ οαὖ, 8, 

αἀαΥῦς 8566, οἷ. δενδίλλω. 
δέρω ἤδγν : ὙΥ 658 ἀαγη, ρίβοθ (Επρ.), Θαοὐ. σα-ἑαΐγαη, ὅο ὅθαν ἙἘΐπρ., ΤᾺ 

αὐγεϊ ἤν, ὅκΚ. ἄαν' ὕθαν. 
δεσ-πότης τηδϑύου : 10. σαϑραάόγιιδ, ὅ1κ. ἡαϑραξίδ, γένος -- πόσις. 20, 8 

ὅο δέσ-ποινα αν, 11. ροπα, πῶυ. . 
δεύομαι νγαμῦ : Ανρϑ. ἐδηι δτηρῦν, 51. “ῶγαβ ἴαν, δύω. 81. 
δεῦρο δεῦτε ΠΙΌΠ6᾽: Τάς, σιξὲ ἄνγῖνο, δ]ς. 7) απο. 26. 
δεύτερος Βοοοῃά, δεύτατος 1ϑϑῦ : δεύομαι, “ΤασύμοτΥ, Ταχύ μοβὺ᾽. 
δεύω νοῦ : ΟΗΟ. ζαισα ἀγοΐηρ. 
δέφω δέψω Κηοδᾶ : ΜΗΘ. σίδροῃ ὑγοδᾷ. 32, 24. 
δέχομαι -- δέκομαι. 29, 
δέω Ὀϊπά : 5Κ. ἀᾶ. 
δή ᾿ἱπαφθοᾶ : δέ, 
δηλέομαι 1π͵υγ : Ταῦ. ἀοῖοο, δέρω. 928. 
ϑήλομαι -- βούλομαι. 26. , 
δῆλος -- δέελος. 
δῆμος Ἰαπᾷ : δαίω Β. 
δημός ἴαῦ : δαίω Α., “Ῥαυτηῦ δὖ 5δου!ῆσο. 
δήν Ἰοηρ : ἤδεξάν, Ο Ξ]ων. ἀαυΐηο ζοΥΤη ΘΓ Υ, δεύομαι. 
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ῬΙΔΠΗΒ : δαήμων. 

βρη : δέρω. 
ἱπαθθᾶ : -- δὴ εἶτα (85 χρῆναι Ξε: χρὴ εἷναι). 

᾿πνθηίδχηῃ : δαήμων. 

δεάημι κι δύο. 32. 
᾿ ὁμαιν Ὀαρίη ὑο σγθᾶνθ : ἄττομαι. 28. 

ΞΞ δεύω. 12. 

ταδὶ ῦθη8 08 : αἴνυμαι. 

διάκονος βουνδηῦ, διάκτορος οοπα ποῖον : διώκω. 8. 
όσιοι 200 : δύο - ἑκατόν, ὁπ. ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ τρια-κόσιοι. 
μυλλαίνω πηδῖτο τη 8 : μυλλός ΔΎΥΤΥ : 

δια-πρύσιος ΡἱΘΥοΐηρ : πείρω. 24, 22, 
δια-σφάξ τανΐπο : σφίγγω. 
μήνῃ 5 ὑπγοιρ : ἄττομαι, “5αραγαῦθ᾽. 

φρέω Ιοὺ ὑπῃτοιρ : φέρω. 
διδάσκαλος ἐδδομεν, διδάσκω ἐδδοῖ,, διδαχή ἐδαομίηρ : ̓δι-δέγκ-σκω, Τιαῦ. 
᾿ς αἴοσοο αἶδοο ( ΞΞ χάρο- 500), Ζά. ἀαμλοῖ, ἔθαοι. ὅ. 10. 86. 29. 

διδράσκω 566 ἀποδιδράσκω. 
δίδυμος ἀουθ!]ο : δύο - γένος ἢ 
δίδωμι ρἶνο : Ταῦ. ὅο, Τν. ἀάη ἐγθαβιτο, 110. αδέϊ σῖνο, 5. ἀἄ, δαίω Β, 8. 
δίεμαι παδίθῃ, διερός Α. 5υ7γιτῦ : [ν᾿ αἴαη, Τιοῦῦ. αὐέ ὑο ἄδποθ, 5Κ. ἀξ βυσίπρ. 
διερός Β. Ἰἰχαϊᾷ : διαίνω. 
δίζημαι Βθοῖς ; ξητέω. ὅ. 
δίζω ἀουθὺ: δύο. 32. 
δι-ηνεκής οοπὐϊπτιοι : ἠνεκέως. 
διήρης ὙΡΡΕΥ : δύο -- ἀαρίσκω. 32. 
᾿[διθύραμβος Ἡγτιπ ἐο Πίοηγ808 : ἔογθῖριι.) 
(δίκαιρος ὦ Ὀϊγὰ : Τπ4 181.) 
δικεῖν ὑο ἐῃγον : 
δίκελλα τηδύξοοῖκ : δύο - κέλλω, οἵ, μά-κελλα. 32. 
δίκη ουδίοτα : δείκνυμι. 81. 
δίκροος Τουκοϑᾶ : δύο -Ε κυρέω, οἷ, ἀντι-κρύ. 

ν ποῦ: δικεῖν. 

δῖνος τ Εἰγ] πη σ, ΟΡ : δίεμαι. 
᾿ δῖος αἰνίπο : Τιαῦ. ἀοέυιιβ ἀθιι8 αἰἶ68, Τν. ἀἰα σοᾶ, ἄδν, Ο Νὸόου. ἐέναν' ροαβ 

Ἄρβ, Ζιηυοδαᾶσ Τυδβᾶδν Επρ., Τἀ. ἀδισαβ σοὰ αἀὔπω ἄδγ, ὅΚ, αἷυ 
Βῃϊπ6, 84. 

γπλος διπλόος ἀοι0]6 : δύο - πλεῖος, Ταῦ. αἀιρίοα αιρίιιδθ, (οὔ. ἐυνοὶ 18 
αδύ. 

διπλάσιος ἀοι}]6: δύο -- πλάσσω, οὐ. αἷπ-  αἴέ]ι8. 5ἰπιρῖθ πιαπαρ- Γαἴε]8 
τηϑη 1014 Ἐπρ, 22, 

δίς ὑνῖοο : Τιαὐ. δέθ, 5Κ. ἀυΐθ, δύο. 32. 
δίσ κος αὐτοὶ : δικεῖν. 95. 

".“."} 2 
ῶν» “κι. 
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διστάζω ἀουθδὺ : δύο - ἵστημι. 

διφάω 5661: 
διφθέρα 16: δέφω. 18. 6. 
δίψα ὑμιγϑῦ : [τὶ αἀἰδῆο, διφάω. 80. 
δίω -- δείδω. 81]. 

δι-ώκω ῬΌΓΒ886 : ἰ-ωκή. 
δι-ωλύγιος ναϑῦ : ἠλύγη, “ ἀΙδηη8}᾽, 8. ὃ 

δνοπαλίζω 5Π8Κὸ: κάμπτω (οἷ. δνόφος σκέπας : οὗ. αἰγίλωψ). 19, 24. 
δνόφος ἀδ᾽Κπ 685 : γνόφος κνέφας. 19. 7. : 
δοάν -- δήν. 7. 84. 

δοάσσατο -- δέατο. ἤ. 
δοθιήν ὈΟ1] : 
δοῖδυξ ροϑύ]6 : δοκός. ὅ. 14. 
ϑοκεύω νγαΐοῃ : δέκομαι. ἤ. 
δοκέω ὑπ1η}κ, βθϑῖὰ : Ὁ 1. ἀοΐοῖν ΠΠἸΚοΙ͂ν, δέκομαι. ἢ. 

δοκός Ὀθδιὴ : ὲ 
δολιχός Ιοηρ: Ο ΝοΥ. ἐ)άϊργ' Ῥγοπρ, Ο ὅ1αν. αἰάργἕ για 5Κ. αὔνρ]αϑ 

δ!ς, ἀλγᾶρἠ, θ6 8016, οἵ, ἀλαν μοϊὰ θρῆνυς. 20. 25. 

δόλος 5ηᾶγ: [,δὐ. ἀοἴιιδ, Ο ΝοΥ. ἐάΐ Ῥαϊῦ : Γ 

δόμος Ποιι86 : Γιδῦ. ἀοηνιδ, Ο 1γ. ἄοηι, Ο ὅ1αν. ἀοηνΐ, ὅϊκ. ἀσηιαδ, δέμω. ἢ 

δόναξ τορᾶ : Τιουύ. ἀόηΐδ.: | 
δονέω 5Π8Κο: 
δόρπον ΞΌΡΡΟΕΙ : δρέπω. ἴ. 
ϑόρυ 5Βηδί : δρῦς. 2. 
δοῦλος 5]ωνθ : δῖκ, ἀἄδβαϑβ, ἀἄδ οἷνρ, οὗ, δίδωμι Ὁ 

δοῦπος ΟΥ̓́ΔΒἢ : ἐρί-γδουπος, κτύπος. 19. 82. 17. 
δόχμιος ἀϑ]αηὖ : Ξ1-. 2ἐδηναδ.: 20. 
δράκων 5181κ6 : δέρκομαι, “ ὈγΙρὐ-ογοᾶ". 24. 
δραμεῖν ἴο τὰ : 5Κ. ἀγάνη ταῃ ἃοαυῦύ, οἵ, ἀποδιδράσκω. 11. ὅὃ0 δρᾶπέ: 

ΥἸΏΔΎΤΩΥ. 
δράσσομαι φ,ΔΒΡ : οἵ. ἐρὰ 19. 
δραώ ἅο: Ταῦ. ἀαγψέϊ, ἀποδιδράσκω (οἴ. πράσσω δπᾷ Τιαὖ. Ὡρο). 
δρέπω ῬΙποῖς : ΒΟΒΘη. ἀγάραϊὶ Ρι11], δράσσομαι. 927. 
δρῖμύς Κοοη : δρυμάξω ἔφατ, δέρω (οἷ. Ἐπρ. ὑαγῦ, ὕο ὑθα1). 24. 

δριός ὑμ]οϊτοῦ : δρῦς. 32. 
δρίφος οπαγϊοῦ ; δίφρος, δύο -ἰ- ἌΡΡΩ, 24, 
δροίτη ὑυὉ : 
δρόμος οΟοὔ86 : δραμεῖν. 
δρόσος ἄον : Θοὐ, ἐαγ-ἐγιιϑηγαηυ Βρυϊηκ]6, οἵ, 5Κ. ἄγ σαπ, τηρῖξ, 

ἀποδιδράσκω. 

δρύπτω θδγ: δρέπω. 1]. 
δρῦς οὐ : ΟἿν. ἀἄαιγ, οὔ. ἐγύω ἔσθ Επρ., Ο ὅἴαν. ἀγόνο, 5ὅ1κ. αγεϑ 

δέρω, “ἢ 55116᾽ (οὗ, Ἐπρ, πσοοᾶ 1,ὐ. αϊ-νἱαο), 24, Ἤθρηῃορ δρύ-Φο 
Ἰαύθιοθ, φράσσω. 88. 
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σγαύοῃ : ΟΗΟ. σον οἰθαν, οἵ, δενδίλλω, 24, 

Ῥαΐῃ : 110. ἀουυϊέλ ὕο ὑογτηθπῦ, δαίω Α, 15. 
δύναμαι ἃτὴ 416 : ἔἜγνά-μαι γιγνώσκω, Ἐϊηρ;. σαῃ ἢ 
δύο ϑύω ὑχο: Τιαὐ. ἄπο, Ο Τν, ἀά, Οοὐ, ἐναΐ Ἐϊπιρ,, Τὺ, ἄτι, δ]κ. ἄνα : δύω, 
 ἐροΐπρ' ὁη ᾽ 
δύπτω ἀΐνο: βάπτω. 26. 14. 
δύρομαι Ἰαπιθηΐ : δέρω, “θαι οπ65618᾽, 11]. 
δυσ- 111- : ΟἿν, ἀτ-, ΘΟοὐ, ἐμῳ- ΝΉΘ. 567-, 51κ. ἀτ8-. 
ϑυσ-ηλεγής οΥτι6] : ἀλέγω. 
δύσ-κηλος ΠΟΡΘΙ655: κηλέω, ΟἹ ΔΠΔΙΟΡΎ Οὗ εὔ-κηλος. 
δύσ-κολος ππρ]οαβαηῦ : κέλλω. 
Μὰ ΒΙΟΓΠΙΥ : πέμπελος 5μδκίηρ, 5Κ. οσαποαϊαβ ταουϊηρ, κέλλω. 

27. 29 
δύστηνος πτούομοϑᾶ : δυσ-- ἵστημι. 385. 
ϑύσ-χιμος ἐοηγ 1016 : χεῖμα, “5Βύοστωγ ̓. 31. 

δύω οπΐον: Οοὐ. ἑαυλαη ἄο, 5Κ. ἄτ ρο, οἵ, δίεμαι. 
ϑῶ (οὗ, β8) δῶμα Ποιβθ: δέμω, 17. 
ϑωμός -- ζωμός, Τ,Δοοπίδῃ, 
δῶρον ΡδΙπι: ἵν, ἄσαγηα, Τὺ. ἀεοΐπα: 

ἕἔ Τηξουΐ. : 1 αὐ. οἷ, 
ἕ Ηἰτηβοὶῖ : Ταῦ. 88, ΟἿν. 20-ἀδῖηο, Οοὐ. δῖ Ἐϊηρ, δα-δῇ διι-δ, 8ϊ-ἴδαω 561} 

Ἑπσ,, Ὁ ὅ1αν. 86. Ἀϊτηβο], ΚΚΚ, δυαϑ Ομ θ᾽ Β οὐγῃ : ὁ, 92. 
ἑᾶνός πο: "ξεσ-αννός ἕννυμι. 17. ὅ0 ἑανός γῸΡ6, ἔεσ-ανός. 18. 34. 
ἔαρ 5ρτίηρ : ̓βέσαρ, Τιαῦ. υδγ', ὙΥ 615} σισϊαγυμη, Ο ΝΟΥ, νάγ, Τὰὐ, ἐιυάϑαγα 

ΒΌΤΩΙΩΘΥ, 5. υαϑαγέαϑ Βρτπρ. 88. 84, 
ἑάφθη 1]. χιϊ!. 648 1ὖ νὰ ὕβτονῃ : 5Κ. σα ὕμτονν ἄονι, ἁπτοεπής. 18, 34. 
ἐάω Ιοαγα δἰοπο: ἔσεξάω, Ο Τιαὖ. ἀ6-δἰνᾶγε οοαθ6. 838. 34. 
ἕβδομος Ξβονθηΐῃ : ̓ἕπτ- μος ἑπτά. 19, 2, 
(ἔβενος ΘΌομΥ : ΗΘ. λοδηζηι.) 
ἐγ-γύη ρΙοᾶρθ: Τὰν. σάκὶ σοῦ, Ζά. σᾶο μδπά. 
ἐγγυ-θήκη παπᾶ : ἄγγος. 11]. 
ἐγγύς ποᾶν: "ἐγγκύς, ἐνεγκεῖν, αοὐ. πεῖν πῖρῃ Ἐπρ. 31. 8. 
ἐγείρω νγαῖκε : 5Κ. σαν (οἷ, ἐθέλω ἐκεῖνος ἐμέ). 
ἐγ-κάρσιος 5]αηύνγδβ : Τὺ. οογγϊέι8, Ταῦ, δρουϑβαβ. 82. 11, 
ἔγκατα Θοηὐγα 115: ᾿ἔγκστα, Τιαῦ. οαία, Ταῦ, ἐηιἠδίαβ Κιάπιου : 82, 2, 

ἐγ-κοληβάζω Ατ. Ἐᾳ. 264 ἄθφνουτ: 
κομβόομαι δἃτὴ νγγαρὺ ἴῃ : κόμβος Ὀαπᾷ, Ταῦ. οἴπσο, Α55. δο ἤοΟΙ Ἐπρ,; 
Τὴν ἰἰδέλ αὔϊοκ ἔαϑὺ. 27. 

ἐγκονέω παδύθῃ : “Ῥεπᾷ᾽, ἀγκάλη. 
ἐγ-κουράς ραϊπεϊηρ οα ἃ οΟΙ Πρ: 
ἐγκρίς ρδποδξο: 
ἐγκυλιδωτός νι ὦ μδμα]6: δρλδδν ΞΞ- ἀγκάλη. 1]. 
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ἐγ-κυτί οἷοδθ: 1,δὔ. ομέΐ8, Αρ5. χά Ὠϊά9 Επρ', σκῦτος. 82, 80. 

ἔγχελυς 66]: Ταῦ. απριλίία, ΟἾΥ, ὀβο-οησιν “ ὙΤδΌΘΥ-ΒΏΔ ΚΘ (2), Αρ5, ὁ 
Ἑπρ., 1λὖ. ὠησιγ},8, ἔχις. 92. 

ἐγχεσί-μωρος ἀδνούθα ὕο ὑπ Βρθδυ: μέριμνα. ὃ) ἰό- σινά- ὑλακό-. 

ἔγχος 5ρθᾶγ : Ο ὅϊαν. ποξὲ βυγογᾷ, νύσσω. 24. 

ἐγώτ: Τιαῦ. ογο, (οὐ. ἐξ Ἐπρ., 110. αϑῳ, οἵ. 51, αλαηι: 
ἑδανός 5υγϑοῦ : 
ἔδαφος Ὀοῤξομι, ἔδεθλον ἤοοτ : οὖδας, 7. 

ἕδνα ἔεδνα πιιρύϊ8] οἸἦὕϑ : ὙΥ 615} ἀψ-ιυοαὲ ὈνϊάΘ, ΤΑ, τὐοίῖεν Τ ΤΑΔΥΥΥ, οἱ 
51. νασϊιέϊ ον], 18, 1. , 

ἕδος 5Βοαὺ": Ταῦ. 8θῖῖθο 8868, Ο Ἴν. βοδαὶέ βοάθηῦ, (ἰοῦ, ϑἰῥαη, δἱ Ἑπρ., ΓΑ 
δδαδίὶ, 51. δαά. 18. . 

ἔδω οαὖ : [ιοὐ. οἄο, (οὐ. ἑέαπ Ἐΐπρ., Ταὐ. δάηυ 1 ἄσνουν, 5Κ. αα οαΐ. 
ἐέλσαι -Ξ- ἔλσαι, εἰλέω. 1. 

ἔθειρα πεῖν: 

ἐθείρω {11} : ᾿ 
ἐθέλω νῖβῃ : αοὗ. σαΐζζαη, το]οῖοθ Εππρ. σαϊαηέ, Τν. σαϊϊιι8 Ῥαββίοπαῦε 

χαίρω (οἷ. ἐγείρω). 20. 95. ἢ 
ἔθνος ὑτ]06, ἔθος ουβύοιῃ : Θοὗ. δἱζιϑ, 51, βυααϊᾶ: ἕ (οἵ, Τὰν. 8:6800) - 

τίθημι. 88. 

εἰ 1 : Ο50. βυαὶ Τιαὖ. 8οὲ, ἔὅ, 388, 

εἶα εἶεν Τηξου]. : Ταῦ. ὅ)α. 
εἰαμενή τηθαᾶον : ̓ἠσαμενή ἣμαι, “Ἰον-Ἰγίηρ᾽. 84. 
εἴβω Ῥοὰγ : ἔδ]56 ξογιηδύϊομ ἔτομῃ δάκρυον εἴβων -Ξ- δάκρυα λείβων, οἵ, 

(ϑαγοο.) 
εἶδαρ ἑοοᾶ : “ἔδ-αρ, ἔδω. 17. ᾽ 
εἶδον βανῦ : Ταῦ. υἱάεο, οὔ, υἱέαπ, ὕο νγαῦοῖι, 1λδ. τὐοϊαβ εἰραῦ, 51κ, οἱά 

Ῥϑγοοῖνθ. 33. 
εἶθαρ ἐου 1 : "ἔνθαρ, εὐθύς. 17. ' 
εἰκῆ ΠΘΘά]ΘβῚν : "ἐγκῆ, ἧκα, “ ΟΔΙτϊγ ᾿ς. 17. Ἴ 
εἴκοσι ἐείκοσι ὑνγθηΐγ : "ἐεί-κεν-τι (ὁπ δηδίοσν οὗ τριά-κοντα, οἵ, 
πειος βείκατι), Ταῦ, υἱρίγιέί, Ο Ἵν, ἤεῖι, ὅκ. υἱφαϊὶ : δύο - δέκα. 

εἴκω γἱθ1ἃ : ἑκών, 338, 
εἰκών ᾿τηᾶρθ : Τὰ, τοργζέϊ ὕ Κα ρΊαδοο. 38. 
εἰλαπίνη ἔθαδὸ : "ἐξλαπίνη, ἐλπίς, Τιδί. νοϊιμρίαθΒ. 1. 17. 94, 
εἷλαρ 5Πι6]06᾽ : "βέλ-αρ, εἰλέω. 17. 
εἰλεός 60116 : εἰλύω, “δαγπίηρ", ΝΗ 
εἰλέω Ργ688 : ̓ξελ-νέω, Τν, χΧάϊ μοᾶρο, Οοὐ. ναγαη ϊηᾶθν, Τλδ. εὐόγέϊ ἕο, ΟΡΘῃ, 51. σαν οονϑσ, Κϑορ οὔἍ 88.117. 256. Ἤδποθ εἴλη ὕσοορ, "ἔξλη,. Τλὺ, τσαϊγέϊ οοἸ]Θοῦ, 1, 17, : εἵλη βαπ]ρηὺ :ἢξέλ- Εη, οὐ, σιΐαμι Ὅ6. ποὺ, Ο 81αν. ναγῶ μοαὺ, 5Κ, ΒΥθοσδηᾷ, 18. 17. : 
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ἢ ι ύομαι ΟΥ̓], εἰλύω θην ορ : ᾿ξέλξω, Τιαῦ. νοῖνο, ὙΝ 6151) οἰιυσγη,, νυ 66], 
Ὄ Ε΄ α7ουαϊυ)αη ὑ ἶοόων Ἑὰηρ, «ὐαζϊουυ, ΤΑῦ. εὐόϊοίϊ ΤΌ ΟΪγΘ, δ]κ. υαγαὰ8 
ΟἴΓ016. 88. 8. 
ἵμα ἄγοδβ: ἕἕσμα, ἕννυμι. 17. 
ἱμαρμένη ἴαὐξ : ἔμμορε, μέρος. 4. 17. 11]. 
ἴμι σο: Τιαὐ, εο, αοὐ. ἐ- ἀγα ἱνὶ, Τὰν. οἰηιὶ 1 ρο, 5Κ. ὁ ρο. 

εἰμί ἀγα : "ἐσ-μί, Τιαῦ. ϑιην, Ο 1ν. ατι, οὔ. ἔην Ἐπιρ,., 5Κ. αϑηιῖ. 17. 

᾿εἰνάτερες 5:5ὑ61-1η.-ἰὰνῦ : Ταῦ. 2αγέγῖοοβ, Ὁ ὅ]αν. 7ρἐγάνζ πἰδύθυ-ἰη.-Ἰανν, 
ΒΚ, γαέαν.: 88. 
ἵνεκα οῃ δοοοιηὺ οἵ : “ξέσνε-κα, ὠνή, “αὖ ὕΠ6 ῥτγῖοθ οἵ᾽, 18. 17. 
εἰνοσί-φυλλος ἸΘοαΐν : ἔνοσις. 17. 

Ὸς ὙὙΠ1]16: ᾿ἧ-ος, ὅς. 

πεῖν ὅο 580 : ἔπος. 
θγω ἐέργω ἔργω 5ῃπὺ οαὖ, 5Βῃπὺ ἴῃ : Ταῦ. ἰὐσοο, Ο ΤΡ. δγαῖσ ομδίῃ (3), 
Ὃ χοῦ. υγίξανη Ῥτθαθ Επηρ,. ̓ γοαΐ τὐγοίοἶι, ΤΑῦ. τσαγσαβ αἰβύγοϑβ, ὅΚ. υαγ] 
ΟΡΥΘΒΒ, ΘΧοΙπα6, οὗ. εἰλέω, 1. 88, 
ἴρερος 5ΙΑΥΘΥΥ : εἴρω Α. 

ΔΒΒΘΙΏΌΙΥ : “βέρ-Εη, εἴρω Β. ὅ0 εἰρήνη Ρ6806, οἵ, ὄαρος. 17. 
εἴρην ἱρήν γουΐῃ : ἄρσην. 17. 
εἶρος τΟΟ] : Τιαὖ. υεἶζει8, 1ν, οἴαηη, Αοὐ. υμἴΐα Ἔπιρ., Ταῦ, εὐἰΐηα, ὅ51κ. 
ἀΥπαΉι : “ οογουϊηρ᾽, εἰλέω,. 989. 
εἴρω Α.. ξαϑύθη ὑοροῦμου : ̓ἔσρω, σειρᾶ. 1. 17. 81. 

ἴρω Β. 500, εἴρων αἰδοίη ]ον: ᾿Βέρ-Ἴ)ω, Τιδῦ. τχω οὐ. νατα σον 
ΟἜηρ, Ταῦ. τυαγάαϑβ πᾶτηθ, Ζἅ. ναῦν ὕθδοῃ. 88. 17. 

. ἴπΐο : "ἐν-ς, ἐν (οὗ, ἐξ ἅψ). 17. 
εἷς οπ6 ; ἔσέμ-ς, ἅμα. (ἑνός οἴο. ἔγοπι ἕν -- “ἔμ, οἵ, χιών.) 18, 17. 

Θαπ8] : ἴσος. 1, 
ὦ Τη8 Κ6 πὸ: ᾿ἐξίκ-σκω, εἰκών. 1. 885. 

τὰ ἔῃθη : Ταῦ. ἐδ, Ταῦ, 718 ἨΘ, -᾿ τό. 

οαὖ οὗ: Τιαὐ. 66- οα δ, ΟἼν. α88, ΤΛῦ. ἴδ. 

τάς ἴδ : ἕ (οἵ. ἀνδρα-κάξ), “ῬΥ οποβοῖῖ᾽, 

ἣ 68 : ἁ- (ἑ- ὁἢ ἈΠΆΪΟΡΥ οὗ ἕν) -Ἑ κοῦ, οἵ, τ. σάεῇι. 

ἑκατόν πιιπατοα : "ἑ-κεν-τόν, ἁ- (οἵ, ργδϑοβᾶ., οἵ, 5Κ. βῶ-δβύὰ χίλιοι) -Ἐ 
δέκα (οἵ. εἴκοσι), Τιαῦ. οοηέιηι, ὙΥΘΙΒᾺ οαπέ, αοῦ. ἀμά Ἐπρ., 10. 
᾿ δχφϊηιίαϑ, ὅκ. ςαίαγα. 10. 

ὕμογθ, ἐκεῖνος μ6: 1,δὖ. οἷβ, Οαοὐ. δόμα ὑπῖ5, Αρβ. Ἐπρ, λ6, 110. 8518 
᾿ς 415, καί κὲ (οἴ, ἐμέ). 
κηλος αὐἱοῦ, ἕκητι ὈΥ Τηθ68}8 οἵ : ἑκών. 
κ-πάγλος ἴδεν] : πλήσσω. 8. 

ἑκι ξαῦμου-ἰη-Ἰανν : Ταῦ. 80667, ὟΝ ΘΙΒῃ οἠινοσγιση, οὔ. βυαΐζγα, Ταῦ. 
β Φ᾽ ϑζόθοιι γα 8, 5Κ. φυαρφιγα : 

ν ὙΠΠΗΡῚΥ : 5ΚΚ. σας 188. 18. 
οἸῖγο, ἔλαιον ο1] (1,οὖ. οἴζυα οἴζυιηι τ-- Οοὔ. αἴου 011 Ἐπρ., 1,0. 

ἐ “αἰδημ): 

Ὁ ΠΣ 
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(ἐλασᾶς στοβῦθακ, ἐλέα τθϑάνγαιΌ]Ου, ἐλεᾶς ἐλεός Β. οΥἹ], ἐλειός ἐλειός 
ξα]οοη : ἴογαῖρῃ.) 

ἐλάτη ρίπθ: Τιαῦ, ἴὐηέον, Τλῦ. Ἰομέω ῬΙδμὶς. 1, 10, 
ἐλαύνω ἄτίνο: ᾿έλα-νύω, ἔρχομαι. 2ὅ. 2, 17. 
ἔλαφος ἄφρον: “ἔλνο-φος, Ταῦ. ὀϊηϊδ: 10. 

ἐλαφρός Ἰἱρμὺ, ἐλαχύς 5118]] : Ταῦ. ἰουΐδ, ΟΤν, Ἰαϊρῦνν Βταϑ]]ον, οὔ, ζει 
πρϑῦ πε ἢ » [Δὖ. ἰοηγισαβ ΘΕΒΥ, ὃ Κ. γαρσῆνιϑ Πρ, αὐτοῖκ, ὀρχέομαι., ̓. 
2ὅ. 1 ῪὟ 

ἔλδομαι ἐέλδομαι τ] 5} : οἵ. ἦρα. 38. 25. 1, 
(ἔλεγος Ιατηθηῦ : ῬΕγυρίδη ἢ Ηθποθ ἐλεγῖνος ἃ 5}, οἵ, βόαξ.) 
ἐλέγχω οοηνϊοῦ : [γ᾿ Ἰοομά ἴαυ]ῦ, ἐλαχύς, “ταλῖκο Ἰρῃὺ οἵ᾽, 
(ἐλεδώνη ἑλεδώνη ῬΟΙΥΡιΒ : ξογοῖρτι,) 
ἑλεῖν ἴο 561Ζ6 : αἱρέω. 18, 25. 
(ἐλειός ἑλειός Α. ἀογταοιιβθ : ξογοῖρτι.) 
ἐλελεῦ Τηὐ61]. : ἀλαλαί, 
ἐλελίζω 58 Κ6: "ἐ-λε-λέγ-)ω, αοὐ, ζαϊμαῃ θὰ, Ταῦ, Ἰαϊρυίλ, 5, 

αρινεϊοα. 1. ὅ. 1], 
ἐλελί-σφακος 58ρὉ : 
ἑλένη Ῥαβϊκοῦ : 
ἔλεος ὈΙῪ : 
ἐλεός Α. Ῥοαγά : 
ἐλεύθερος ἔτοα: Τιαὐ. ἴδον, λίπτομαι, ἀιαϊοοίίο (εξ, θήρ). 1. 12, 
ἐλεφαίρομαι ομοεαὺ : ̓ἐξλεφαίρομαι, Ταῦ. εοἱιδέγελ ΦἸ] το, 1. 8ὅ. 24, 
(ἐλέφας ἴνοΥν, ἐλεφιυτίς ἃ ἤβῃ : ΗΘ. αἴερμῖ, ὈΜ1].) 
ἐλθεῖν ὕο οοτηθ : ἔρχομαι. 285. 
ἑλίκη ὙἼΠοὺν : Τιϑῦ. βαἴϊω, ΤΥ. βαϊΐ, Αρϑ. βοαϊ, Ἑππρ. δαϊϊοιυ: 18. 
ἐλινύω τοϑῦ : ̓έλεν-νύω, Τιαῦ. ἰδγυλδ ἰογίτι8, Οοῦ. αὐ ἰϊιπαη γιοϊα, 1. 11, 1 
ἑλίσσω 10]] : οἵ. εὐθομᾶι: 18. ͵ 

ἑλίχρυσος ἃ ὈΙαπῦ: ᾿ἑλικό-χρυσος, “ΠΏ σο]άθη ὑθπαγ115᾽, 8. 
ἕλκος σγοιιπᾷ : Τιδῦ, τοι. 
ἕλκω ἀτὰρ: Ταῦ, εὐ ϊ, οἷ. ἀπαυράω. 18. 
(ἐλλέβορος ἑλλέβορος ΠΘΙΠΘΌΟΥΘ : ἔογοῖρι.) 
ἐλλεδανοί Ὀαπάβ : ̓ἐξλεδανοί, εἰλέω. 1. 19. 24. 
ἐλλό-ποδες γοτπρ' δ ΐτηδ]β : ἐλλός πολ .» “βοίηρ βού 7 
ἐλλός ἕλτσῃι : ἔλαφος. 19, 
ἐλλός ΑΔ]. ἔλλοψ ἀσπτὉ : 
(ἔλλοψ ἔλοψ, βύπσρϑομ : ἔουβῖρι.) 
ἕλμινς σγοΥΊη : Τιδῦ, νογηνῖ8, (οὔ. ναι ηι8 Βπδκ Ἐπρ, 18. 
ἕλος ΤηΔΥΒ} : Ταῦ, ναϊἰ8͵ Ο ΝοΥ. υδίϊγ Π6]ἃ : εἰλέω, “ ἀορτγθββίοη., 18, 
ἐλπίς ΠΟρ6 : οἵ. ἔλδομαι. 83. ᾿ 
ἔλυμος Α. το!]]οὺ: 
(ἔλυμος Β. Παΐύο : ἰάλεμος.) 
ἕλωρ ΡΓΘΥῪ ;: ἑλεῖν, 
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αι Ξ- εἱμαρμένη. 19. 24. 

μ-μαπέως αἸ]ΟΚΙ͂Υ : μαπέειν. 
πάζομαι οαγ6 ἴογ : ΟἾΝοΥ. ϑραΐῃ νγῖββ, Ο 5]ων. ραρίξ αὐδθμᾷ. 3832. 19. 

ἔμ-παιος ΘΧΡΟΙΙΘποθᾶ : τίω. 27. 9. 
Ἰἔμ-πεδος ΒΥ : Αρβ. γι δέ [αϑὺ Εἰπρ., πούς. 
ἔμπης ποτε Π6 1685 : ἐν πᾶσι (οἷ. πύξ). 

ἐν-αργής νἱδῖ 016 : ἀργός. 
ἐν-δελεχής σομὐϊπτιου : δολιχός. 7. 2. 
ἔν-δῖος αὖ ΠΟΟΙ͂ : δῖος. 

ἐν-δυκέως ΠΘΔΥΟΠΥ : ΗΘ ΒΎ ΙΝ. δεύκει φροντίζει, δοκέω. 12. 
ἐνεγκεῖν ὕο Ὀυῖηρ: Ταῦ. παηοΐβοου, Ταῦ. πιοϑχέδ οαυΥυ, ἀνάγκη. 1. 

π)..- πἰηρθῦυ : [ὐ. ποπᾶρσιίηία, “ἔν(ν)ε-νος ἐννέα οἵ, ἑβδομή-κοντα. 

ἐνεός ἀπ} : 

ἔνερθε Ῥαποαί!ι, ἔνεροι ἔπο56 ὈΘΙον : γέρτερος (οἴ. ἀνακῶς). 1. 
ἔνη Ατν. Αοἢ. 610 -- ἤν. 
ἐν-ηής σοῃθθ : ἠύς. 
ἔνθα ὑποτο : ἐν. 
ἐνιαυτός γοῦν: 56. -ἰ ἔτος. 9. 29. 

᾿ ἔνιοι βοιηθ : αοὐ. απέϊαγ' οὔμον Ἐπιρ,, 5Κ. αἀηγαβ.: ἀνά, “ὉΠπ6γθ᾽. 

ἐν-ίπτω Α. ἐν-ίσσω το τα : ἵπος. 19. 
᾿ ἐν-ίπτω Β. το]αῦθ : ἔπος, ἴα͵56 Τϑβθιῃ]Δη 06 ὕο Ῥγδθοθά. 
ἐννέα πῖπο : Ταῦ. πουθηιν, Ο 1ν. πδὶ, οὔ. πέρ, Ἐπιρ., ῬΥαΒ5. πθισῖγιέβ τη ΤΉ, 

ΒΙκ. ηαυαη πὶμπθ : ̓ἐσνέα, νέος, “ὉΠ 8 ποὺγ παμ 6} αἰθου ὕνγο αὐδύου- 
τπίοηβ. 1. 19. 84. 

᾿ ἐννέπω 540 : “ἐν-(σ)ξέπω οἷ. ἔνισπε ἔσπετε, Τιαῦ..ἔγιϑ666 58ἱργίγι, ΤΥ. ἴηι866 
 ἀἰἸβοοῦγθθ, Αρβ. ϑοθαῦ 588. Εππρ,, 11. βαϊψίι, 82, 19, 27. 

ἔννηφιν ῬΕΥΘΠπαΙΘ : ὅἔνγη-φιν, ἔνος. 19. 

ἐννοσί-γαιος ΘαΥἢ-Β Πα Κιηρ : ἔνοσις. 19. 
ἕννυμι οἸοῦῃ : ἐσθής. 18. 19. 
ἐν-οπή ΟΥΥ : ὀγκάομαι. 27. 52. 
ἔνος ἕνος οΪᾶ, ἕνῃ Ῥοτθπαϊο: Ταὖ. 8θηθω, 1ν. βὸῃ, οἱᾶ, Οοὔ. δποὶρβ Ἐϊηρ, 

᾿ Βϑοηε-δϑοϊαϊ, Τλν. δόμα, ὅϊκ. δαπαϑδ. 88, 18, 

 ἔνοσις 5ποκίηρ : "ἔν-οθ-σις, ὠθέω. 8ὅ. 80. 

ῤ ") 
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ἔντεα ΔΙΓΙΊΟΙΥ, ἐντύνω ῬΥΘΡΔΙΘ : ἀνύω. 
ἕξ βἰχ : Τιαὖ. 86ῳ;, ὙΥ 658. ομισαεῖι, (οὐ. 8αΐ]8 Ἑπσ., Ταῦ, δχόδβαὶ, Ζᾷ. 

51, δηαδὶ, : 82. 

ἔξ-αυτος ΟΠΟΙΟ6 : αἴνυμαι. 

ἐξ-αμ-βρόσαν ΑΘ50}. Ἐλιπι. 92 ὕο Ὀτὶπρ' οαὖ οἵ : βλαστάνω. 38. 
ἐξ-αμπρεύω Πδὰ] ουῦ: ἄμπρος ΥῸΡ6, ἄντλος. 27. 
ἐξ-απίνης Βιἀάθην : ἄφνω. 2. 
ἔξ-αστις ΒοΙνοαρθ : ἄττομαι. - 

ἐξ-αυστήρ ἤφ5ῃ-Π00Κ : Ταῦ. λαιγῖο ( τ- "αυβῖο), Ὁ Νον. αὐϑα ἕο Ῥαταρ, 
ἑξῆς ἴῃ οΥθυ : ἔχω. 18. ἑ 
ἐξ-ούλη ο]θοὐμηοηῦ : εἰλέω. 7. 17. 
ἔοικα 5661 : εἰκών. 7. 
ἐόλει ὑγοι 164 : εἰλέω. 84. 
(ἑορτή ἔροτις ἔοδύϊνα! : Τογοῖση, ῬδΙΡΗ ]Π δη ἐξοταιν: Ξξ ἑορταῖς.) 
ἔπ-ἅλής ΒΌΠΗΥ : ἀλέη. 
ἔπ-ασσύτερος ὑΠΤΟΠρΡΊΠηΡ᾽ : ἄττομαι. 
ἔπ-αυρίσκω ΘΠ]0Υ : ἀπ-αυράω. 
ἐπ- εγώ ῬΓΘΒ5 : αἰγανέη. 
ἔπ-εν-ήνοθε 566 ἀν-ήνοθε. 
ἔπ-εντρώματα ἀδϊπέϊ68 : : 
ἐπή-βολος ροπβοββίπρ : ἐπί (οἴ. ὑπερή-φανος), Οχ ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ παντί πάντη 
ἐπ-ηγκενίδες Ῥ]ΔΗΪτΒ : ἐνεγκεῖν, 3, 24, 
ἔπ-ηετανός ἀρυπάδηῃῦ : αἰεί. 17. 
ἔπ-ἤρεια ΔΌτι56 : ἀρά, “ ουγδίηρ᾽. 
ἐπ-ητής οουγύθοιιβ : ἀίῳ Β., “ οὐβογνδηῦ". 17. 
ἔπί οη : 1. αρό ἀτουπά, 5:]κ, ρὲ Τυγῦμου, ἀπό. 
ἐπί-βδᾶ τηουτον : βαίνω. 0. 
ἔπι-ζαρέω ῬΥΘ55 ΟἹ : βαρύς. 20. 
ἐπι-άφελος ν]ο]οηῦ : ἔξάχ-Εελος, ἀζηχής. 30. 27. 
ἔπι-κάρσιος -Ξ- ἐγ-κάρσιος. 
ἐπι-κοκκάστρια Τηοο ΚΟΥ : κοκκο-βόας. 
ἐπί-ξηνον ὈΙοοΙς : ξέω. 17. 
ἔπι-πλα ἔπσηϊδαγ6 : πέλω ( ΞΞ ἐπ-όντα). 31. τῇ 

ἐπί-πλοον οὁ811], ἐπι-πολῆς Βιρουῆοῖοὶ : Τιδῦ. ρεῖ8, Οοὐ. Πιἰϊοῖπ8 οὗ 168 ἢ 
Ἐπρ. 7,11, Ταῦ. ρίοηιδ βκῖη. 324. ε 

ἐπι-ῥράσσω Ὀυγδϑῦ οη : ῥάσσω. 

ἐπί-ρροθος ΠΟΙΡΘΥ, ἀαβῖν : ῥόθος (οἷ, βοη-θόος). 19. 

(ἐπίσειον ἐπίσιον Ῥυ}068 : 8]. ἐπείσιον, ξογαῖρτι.) 
ἐπι-σκύνιον ΘΥΘΌΤΟΥ : σκῦτος. 
ἔπι-σμυγερός ΦἸἹΟΟΙΩΥ : [τ. ηυμοῆ, σΥἱοξ, 
ἐπί-σσωτρον {γε : σῶτρον ἴ611ο6, σεύω. 19. 
ἐπί-σταμαι Κπον : ἵστημι, οἵ, Ἑϊπηρ. ἀπ ἀογ-Βἐαηᾶ. 



: ᾿ 
Ὰ 

ἐπ-ιτάρροθος ΒΘΙ͂ΡΟΥ : ἰέναι - ῥόθος, οἵ. ἐπίρροθος. 
ἐπι-τηδές Ου. ῬΌΓΡΟΒΘ : τείνω, Ταῦ. ἑμέοηέθ. 17. 
ἐποποῖ ποποποῖ ΟΥὙ οὗἩ ΠΟΟροΘ, ἔποψ. 
ἔπος σγοτὰ : Ταῦ. σοο0 υδω, Ο ΤΡ. γωὶρ αἰχιῦ, ΟΗΟ. σα-ισαδαη ταθπξϊοῃ, 
Ῥυιδ5. τοάζὶδ οὐ, 5Κ. ναοῦ βᾶγ. 898. 27. 

(ἔποψ Βοοροθ (ΕὙΘΠΟ λπρρε, Ἐπρ.): Ηθβυοη. ἀπαφός, Ταῦ. τριρα, 
 οριμιοιῖο ἃ, Ὀϊγνα.) 
ἑπτά βονϑὴ : [δὖ. βορίοθηιυ, Τὺ, ϑδοοϊιέ, (ἰοῦ. ϑἰδιν Ἑϊπηρ., Ταὐ. βορέμψηϊ, 81. 
᾿ς βαρίαη. 18. 

ἔπω Ῥγθραῦθ, ἕπομαι ἔο]]ονν : Τιαῦ, 86 Ί007', ΤΥ. 86οἴι)" 1 ἴΌΠΠονν, 1 ἀν. 86 ει 
Το ον, 51κ. 8.0. 18. 27. 

ἔρα-ζε ἴο Θανῦ : Οοὔ. αὐγέδα Θαν ἢ Επρ., ἀρόω. 
ἕἔρ ἐράω Α.. 1 Ἰονο, ἔρος ἔρως Ἰονο, ἔρανος Ρἱοπῖο : ἀραρίσκω. 
᾿πηρ ῬΟΙ͵, 566 ἀπ-εράω. 
ἔργον ὍΟΤΚ, ἔρδω ἄο: Ο  6Ι5} συγ οἴἥοαχ (ΒΠγ5), Οαοὔ. ναιϊνζἼαη, ὕο 
ΟἿ Ππηρ,, Ζἅ. ναγοῷ “ΤΟΥΣ, εἴργω. 988. 19. 

(ἐρέβ-ινθος Ομ οἸκ- θὰ : ὄροβος.) 
(ἔρεβος ἀδΥκπιθ85 : ΗΘΌ. δγοδλ, θυθῃϊῃρ.) 
ἐρέθω ῬγΌνΟΪΟ : Ταῦ. ἐπ-γτέο, Ταῦ. ὀγχαϊηξὶ στ ον], ἔρις. 
ἐρείδω ΙΘδη.: 1,αὐ. γἱάϊοω Ῥγορ. 1. 
ἐρείκη Ποοθῃ : [τὶ 7γοθοῖ, : 1. 8. 
ἐρείκω ἐθαγ, ἐρείπω ἀ25} ἄονι, ἐρέπτομαι ρσγδΖθ οἡ : Τιδῦ. γ͵η0 07 γηιω, 

Ὑγ6Ιβῃ γλγοῖ, ἕἴαττον, Ὁ Νου. γέζω ὕο ὕθαῦ Εΐηρ. γῇ, Τὐὐ. γὄμεϊ οαῦ, 
ἁρπάζω. 1. 17. 27. 

ἐρέσσω τον, ἐρετμόν οὔτ: Ταῦ. γταΐϊ8 Ὑδηλι8, Τν, Ἰογυ-γαΐην 1 τονγ, Αρβ. 
᾿ γόυαῆ ΤῸ Ἐπηρ., γόον τυᾶάον Ἐπρ,, ἄγ οἂν Ἑπρ,, Τλῦ. ἐγέλ τον, ὅ[κ. 

αγἹέαγ- ΤΟΎΤΟΥ, ἔρχομαι. 1. 24. 19. 

ἐρεσχελέω ἐρισχηλέω 1680: 
ἐρεύγομαι αἰβοογρθ, τοὰῦ : [δῦ. γιοέο δ- το γὐηνἶηο, Αο5. γοσοίαη, Ὀ6]0}, 

Ταῦ. γώσίϊ. 

ἔρευνα 5ΘΔΙῸἢ : Οοὔ. γνώ τηγβύθσυ. 1. 
ἐρέφω τοοῖ: 
ἐρέω ν71}} 58 : εἴρω Β.᾿ : 
ἐρῆμος ἸοΠοΙ͂ν : Οοὐ. αΥΉ18 ῬΟΟΥ͂, Κ5[κ. αγηναΐαβ Ἀδυτονγ. 1. 24. 
ἐρητύω οἤ6ο1Κ : εἰλέω. 

᾿ἔρι- γΘΙῪ : [τ΄. 107, εὐρύς. 338. : 
ἐριθάκη Ὀ66-Ὀγθδᾶ : “νγϑρ᾽, ἐρτθακίς ΤΉΘΟΟΙ. 8, 85 ΞΞ ἔρτθος γγΘα ΟΥ. 
ἐρίθακος ἐριθεύς το Ὀγθαϑῦ : “ῬτιΒυ ᾿ δὖ Ὀυ]Πάϊηρ' ἃ ποϑῦ, 86. 
ἔρῖθος ἸΔΌΟΘΓοΥ : Οοὐ. σα-γεάατν ΔΡΡΙΥ ομϑβϑιῖ ὕο, Τλ. γόάαβ δοιηβ6], 

ἀλθαίνω. 1. 24. 

(ἐρῖνεός τ]ὰ ἢρ-γθο : ὄλυνθος.) 
ἔριον -- εἶρος. 
ἐρι-ούνιος ΠΟΙ ρἔα] : ὀνίνημι. 83. 
ἔρις πὐνῖθ : Ο 51αγν. )αγἃ δυβύοτθ, 51κ. ὑγαδῃ 6 ΦΏΡΤΥ, ὄλλυμε, 

ἘΤΥ͂ΖΜΑ σΚΑΆ ΞΟ(Αά. ἘἾ 
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ἐρι-σφάραγος τοδγίπρ᾽ : Αρ8. 8ργθοαη, Βρθακ Ἐπρ., Ταῦ, ϑργαρδίἑ ὕο τοῦ 
51. 8ρλι}) ᾿πιτὰ : σφαραγέομαι (οἷ. Τοῦ. ἔΓΑΡῸΥ ἰγϑῃρο). 

ἔριφος ΚΙά : Ο Τν΄. λεΐ»Ὀ : 
ἐρι-ωλή Πυνγίοδπθ : εἰλέω. 7. 
ἕρκος ἔθποθ : εἰλέω. 18, ͵ 
ἕρμα Α. βαρροτῦ : 110. γϑηυέϊ ὕο Βα ρρογῦ. 4Ὧ4, 24, ᾿ ͵ 
ἕρμα Β. 1]. ἰν. 117 ΒΟΌΤΟΘ :ΞΞ ἀφορμή, ὁρμή. 7. ὶ 
ἕρμαιον ροἀδβοπᾶ : Ἑρμῆς. , 

ἑρμηνεύς ᾿ἸπὐογρτΓθύθυ : Ταῦ. 8ογηιο, εἴρω ΑΔ. 18, Ε 
ἔρνος βῃοοῦ : [,δὐ. ογτι8, ὅ1κ. αγπαϑ ἔθ -ὑγθθ, ὄρνυμι. . 
ἔρομαι 881 : 
(ἔρπις σψῖπ : Οορύϊο 87.) 
ἕρπω ΟΥ̓Δ] : Ταῦ. 867}0, ὅΚ. 867}, οἷ. ὁρμή. 18. 

ἐρρηνο-βοσκός ΒΘΡΠοτά : ἄρνα. 1. 19. 24. 
ἔρρω 5ύταγ : ἐρύω, “ ἄγδρ' ΟΠ 6561 δροιῦ". 19, 
ἕρσαι γοιπηρ ἸΔτη 5 : ΗΘΒυ ἢ. ὀρσοί, ὄρρος, “ ὑ811-6 πᾶ ̓: ῬΟρΡΌΪΑΥ͂ν ἀουῖνθ 

ἔγοτη 854., δη4 850 δρόσοι ψάκαλα. Υ: 
ἕρση ἐέρση ἄονν : 1ν.. 37,8 ὃι ΒΠΟΥΤΟΥ, 51. ναγδῆαϑ τοῖῃ. 18. 1. 
ἐρυθρός γτοᾶ : Τιαῦ. γιδογ'" γὔι8 γσϑιι8, Ο Ἷν. γιαΐ, Οοῦ. γαινάβ Ἐπρ., ἀἱ 

γμάαϑβ, δι. γα μίγαβ. 1. 

ἐρύκω τοϑύγαϊη, ἐρύομαι ρσυδγᾷ : ἐἰλέω. 1. 24, 8. 
ἐρυσίβη τα] ον : Ταῦ. γαδῖσο, Αρ58. γιδέ Ἑΐπηρ,, Ταῦ, γιαῖβ, ἐρυθρός. 29. 

ἐρύσιμον μοασο-τηπδίαγα : “ ἀγανγίηρ Ὀ]βύθυβ ᾽, ἐρύω. ἢ 
ἐρυσί-πελας ΘΥΥΒΙΡΘΙΔΒ : ἐρυθρός -- πέλλα Ὠϊᾶ6, ἐπίπλοον. 22, 
ἐρυσί-χαιος τι} ὦ 5ὐδῆϊ : ἐρύω “ὑγ8.11᾽ - χαῖος πὐδῇϊ, Οἰ41116 σασδβεῆη, ΒΡΘι 

Ιν. σάϊ, Αν»5. σᾶγ Ἐπρ. σαγ-ἴὶς, ἐο σογθ. 84. 
ἐρύω ἀτὰρ : Τιαὖ. υ6770, οἷ. ἀπαυράω. 88. 2. 84. 
ἐρχατάομαι δῖη οΘοορθᾷ ὉΡ : εἴργω. 29. 
ἔρχομαι οοἴης : ΝΗ. εὐΐοην ἤυῦσυυ, ὅΚ. αὐ' ΡῸ. 
ἐρωδιός -- ῥωδιός. 1. 
ἐρωή Α. ᾿τηροῦτιϑ : Αρβ. γαθ8, ῥώομαι. 1. 
ἐρωή Β. τοϑῦ: Αρβ. Εΐπρ, γαϑδί, ὅἷκ, γαξὶβ, ἔραμαι. 1. 34. 
ἔρως 5668 ἔραμαι. : 
ἐρωτάω -- ἔρομαι. 
ἐσθής οἹούπίηρ : Τιϑῦ. συοϑέϊδ, ὙΥ ΘΙ8}} σισίϑη σαντηθηῦ, αοὐ. σναϑέϊ, 5'κ, νὰ 

Ραῦ οῃ. 89. 
ἐσθίω -- ἔδω. 20. 
ἐσθλός σοοά : εἰμί, “τ 8]᾽, 
ἕσμα πύε!κ, ἑσμός. Βυγ ΔΤ : 
ἕσπερος ΘΥΘΠΪηρ : 1. ν68}67, Ο Τν. 7}686οΥ,, Τλῦ. ιὐϑάξαγαϑ. 18. 27. 
ἑστία μοαγῦίῃ : εὕω. 18. 
ἕστωρ ῬΡ6ρ: , ; 
ἐσχάρα ποαιίῃ : ΝΗ. ϑβολαγέ ἔνγίηρ-ραη, [Γ1δ. οζβαγισαᾶα, 81. ἔδαγο 

θαυ : Ἡθποθ ἔσχαρος 5016, “ Εὖ ἴον ὈγΟΙ]Π] σ᾽, 1. ! 
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ἔσχατος ἔχ ποϑὺ : ἐξ. 24, 
ὦ ΘΧΔΙΏΪΠΘ : ἢ (ἐσετάζω, εἰμί. 81, 38. 

ς ΘΟΙΏΤΘΕΘ : ἑτοῖμος. 

ς ἃ ἤβῃ : 1,αὔ. αἰέἠ[ιι8.} 

ὕγαθ : Ο [τ΄ βαϊέϊ, ὑγθαβασθ, Αρβ. δδα ὑσὶ Εηρ, βοοίλ, ὅκ. δαέγψαϑ, ἐτάζω. 
ς Οὔπου : ἁ- (ἐ- ἂ5 1 ἔγογη ἕν ; Του. ἅτερος, οἵ. Αὐὖ. θἄτερον.) 

ἑὰ ς ΟΙδπϑτηδη : Ὁ 51αν. βυαΐξῇ οομπποχίομ, ἕ. 88. 
τήτυμος -- ἔτυμος. ὅ. 8. 

μὰ 5.1} ; Ταῦ. δέ αἰ-αὐτι8, Ο Ἰγ. αἱξ]-ϑογδοηνα τϑϑουιρύατη, 5. αὐΐ ον υ. 
ἔτνος βοὰρ : 0 1ν. {ἰὴ ΡΆ]86 : 5:κ. ψαέ ]οΐπ, 5α., (οὗ, ἕωμός). 38, 
ἑτοῖμος τοδαν : ὅ5Κ. ψαΐ Ἰοῖπῃ. 18. ; 
ἥ γγϑᾶγ : [μὖ, σνοΐιι8, Ταῦ. τὐόέιιϑεαβ, Ὧ]κ. ναΐϑα8 (ἃ πα ἐἰταλός οδ], Τιδῦ. 
᾿ς γῆδιῖιιδ υοέογῖηιιβ, (ἰοῦ. υἱδμγιιβ ΤῸΝ Ἐπηρ.). 989. 

: ός 1ἅ]ν : 51. δυαέαϑ οὗ οπ6561}, ὅ. 338. 
ἔτυμος - Ξε ἐτεός. 
εὖ γγ6}} : ἐύς, 
εὐ-ἄγής οΟΙΘῶν : ἀγής. 
εὐαί εὐάν Τηύὐο1]. : 1. διαῶ. 
εὐ-δείελος -- δέελος. 
εὐ-διεινός εὔ-διος ΒιιπΠην : δέατο. 81]. 
εὕδω 5166 : ἄστυ. 4. 24. 
᾿εὐ-θηνέω θῃσῖνθ : τίθημι. 

εὐθύς πὐγαϊσπς : ἔσενθύς, Αρ5. σο-ϑιιπὰ αχολμοω Ἑπρ. βοιηά, Ὁ 81αν. σαι 
ὉΠ ΘΥ͂Θομ, ὅἷκ. βἄαδιι8 εὐταϊρῃῦ. 93. 17. 
εὐθύ-ωρον 5ὐγαϊρὐ : 
εὔκηλος 5ΘοΌΓΘ : ἕκηλος. 24. 
 εὐλάκᾶαᾶ Ρ]ΟΙΡΉ-5 ΠΥ: ἕλκω. 1. 28, 2. 
εὐλή τηδρροῦ : εἰλύω. 1. 28. 
᾿εὔληρα τοῖη8 : αὐ. ἰὄγα, εἰλύω, “ ὑνχιδυοα , 1. 23. ᾿ 
(εὔμᾶρις 56 : Ῥογβίδη ἢ) 
εὐνή Ὀ64, εὐναί πο ΠΟΥ -ϑύομοβ : Αρβ. υμηγαη, ἄνγ 611 Ἐπιρ,, τσομέ, 24. 

εὖὗνις Ὀογοῖδ: οὐ. σαν γαπῦ Επρ., Αρβ. ναπίαπ σᾶμθ Ἐπρ., ὅΚ. ὥἄπαϑ 
 ἀοδοϊοηῦ. 24, 
εὐοῖ -- εὐαί. 
εὐράξ Ατ. Αν. 1268 5ἰάονγαγϑ : εὐρύς. 
εὑρίσκω ἢπὰ : τ. γμαγαϑβ 1 ἰουσπᾷ. 18. 
εὖρος ὅ. Ε. τυὶπᾶ : εὕω, “Βοῦ᾽. 
εὐρύς σία: Ο τ΄. 787Ὺ Ὀϑύδον, 51κ. εὐϑημι8 νυ, ϑαῦ ΘΟΥΘΙ, εἶρος. 24. 

εὐρώς τηου]ᾶ : Ξ1κ. σαν" οονϑυ, ρυδθοβά, ὃ 
ἔἐύς -- ἠύς. 80. 
εὖτε ΘΗ : ἠύτε (οἷ. εὖ ἠύς). 30. 
εὔχομαι γον : "εὔν-σκομαι, Αρ5. υὔδϑο ΙΒ Ερ., ὅς, υἄηοῖ, ὕο Ὑ]5}, οἔ, 

ὄνησις. 24, 82. 
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εὕω βίπρο: Ταῦ, ἄγο, Αρϑ. ψϑία 5165, ὅ]ς. εδῇ ναϑ' τη. 4, 24, 34. 

εὐ-ωχέω οηὐονύεϊπ : ἔχω (οἷ. βρωμάομαι). ( 
ἔφλαδον ὑπον Ὀυγϑῦ: φλέω. 1]. 
ἐχε-πευκής 5ΒΠ87} : πευκεδανός. 
ἔχθος παὐγοα : 
ἐχῖνος Βρᾶρϑπορ : ΝΗῸ. ἐρεῖ, 110. οξψϑ: 
ἔχις ἱροῦ: Ταῦ. αηριῖθ, ΝΉ. μηῖο, Ταῦ. απσὶβ.: 52. 
ἔχραε δ5581164 : χραίνω. " 

ἔχω ΒοΙά : ̓σέχω (οἷ. ἕξω ἔσχον»), Οοὔ. 8ἰρῖ8 νἱούοσυ, Ὁ Νου. νὼ 5811 Ἐπ 
“βαρρογθπρ ὕμ6 ψῖπά᾿᾽, 51. δαἢ ὕο Βιρροτῦ. ᾿. 

ἑψιά ραβύϊμηθ: ἤ)εκῇ-τιά, ἰδ 70 οι, Ταῦ. γα Ἰοδίλῃρ, ἰάπτω. 18, 27. ̓  
ἕψω ῬΟΙ] : ἕπω. Ι 
ἑῶμεν 1]. χὶχ. 402 νγγϑ Ὀ6 βαΐθα : ἴδομεν (οἵ, ᾿Ατρείδεω ᾿ΑτρείδαοῚ, ἄσαι. ̓  
ἐώρα -Ξ- αἰώρα. ͵ 
ἕως Α. -- ἠώς. 4. 80. 

ἕως Β. -Ξ εἶος. 84. 

ἴα- νΟΙΥ : διά. 19. 
ζάγκλον 510Κ16: διά -- ἀγκάλη. 
1ά-θεος 5βδογϑᾶ : θεός. 
ζάκορος ῥγἱοϑῦ : διάκονος. 19. 80, 
ζάλη ΞρΡΙδΥ : ̓ζέλλη ᾿ζέσλη, ζέω. 10. 19. 
ζα-χρηής νΙο]οηὖ : χραίνω. 
ζάψ 5εὼ: βάπτω. 20. 
ζάω Ἰἴνο : ἔγί(ξ)ιαω βίος. 82. 19. . 
ἵειά 5ρο!ῦ : ἥ7εξοιά, ΤΥ. ὁο-γῆα Ὀδυ]ον, Γἀ. )άισαϑ οοΥτι, 5Κ. ψαναϑδ : 84. ἡ 
(ζειρά οἹοαῖκ : ΤἬτγδοϊδη, Ταῦ. λόγγο, 51. παγϑῖ, βυ θη. ) Ἃ 
(ζέλα νγῖπο : ΤΉ δοίδη, χάλις.) 
ζεύγνυμι γοκΚθ: Ταῦ. 7ώησο, Ταῦ. 7ιησέλ ὕο γοῖκθ, 5Κ. ψιρ, οἵ. ξώννυμι. 
ζέφυρος ὙΥ. νἱπᾶ : ξύφος, “ἔγοτῃ ὕπ6 ἄδηξκ αὐπᾶτίογ ΄. 7. 
ζέω ὈΟ1] : Αρ5. σασδέαμ ὈὰΌΡ16 ἀρ Εππρ. ψεαβέ, 5]κ. ψαβ Ὀᾳ 16. 84. 
ζῆλος τἱναίγν : ργδθοθᾶ,, Του. ζᾶλος οὗ, ζάλη. 
ζημία 1055 : 5, γαηι Πο]ά, γϑϑυγδϊῃ. 
ζητέω 566: Ξ 
ἵζητρεῖον ὈΥΒΟΙ : ΗΘ ΒΥ ΘΙ. ἑητρός ΘΧΘΟυ ΌΤΙ, ἑειά (οἷ. 1 δῦ. μδ΄ - 
(ζιγνίς 1Ἰζαγὰ : [οΥΘΙρ!.) 

ζόφος -- δνόφος. 6. 
ζυγία ΠΟΙΏΡΘΘΙη : 84., “ Ηὖ ΤΟΥ τη κῖηρ' γοῖκοβ᾽. --. 
ζυγόν γοῖκο-: Τιαῦ. 7ε(γεγη, ὙΥ̓́ΘΙΒῊ ἑαι, οὐ. 7ιζιοὶ Ἔπιρ., Τὴν. 7μφαϑ, 

ζεύγνυμι. : ᾿ 

(ζῦθος Ῥθον : Ἐργρύϊδῃ.) γ 
ζύμη Ἰθανοη, ζωμός Ῥγχούῃ : Τιαῦ, 78, Ταῦ. 7έδεο, 5Κ. γᾶδ, γι Ὀϊπᾶ, 17. 
ζώννυμι ρἰνὰ : Τ1ὖ. 76δέα οἰνά]6, Ζα. αἱιυ-ψαριδ οἰτὺ, οἵ. ργαθοϑᾶᾷ. 19... 



ΕΤΥΜΑ͂ σΚΆΕΟΑ. 5: 

ντεῖον ἀπηρθοπι : ἑάω, “ῬΙΔο6 οὗ Πνιπρ᾽. 
ον ΒΓΟΠΡῸΓ (οὗ γγ1Π6) : ἕωμός, “ἃ Ὀοδύδου τϊχύαγο᾽. 

ἥ Α. Τηϊου]. 
ἤ 8. -- ἠέ (οἴ. ἥλιος ἢρι). 

ἢ ὕγαϊν : αοὔ. )2α γοῶ Επηρ., 110. 76, εἶτα. 38. 
ἦβαιός -- βαιός, ἴον ἢ βαίος. 
ἥβη γουΐῃ : [Γὐ. 7δεϊ θὈ6 βύσοηρ. 18. 27. 
ἠγά-θεος ΠοΟΙν : ἄγαν - θεός. 83. 
(ἤγανον -- τήγανον, οὗ. ἀνθρήνη.) 

Ἵ ΞΞ ἄγω. 4. 80. 
ἢδι ο5 ΒΙοαδειτο, ἡδύς πυγεϑῦ: Ταῦ. διᾶυϊβ, Οοὔ. διεέ5 ρΙθαβαηὺ Επρ., ἁνδάνω. 

ἠ ἐον: ἢ τ Ταῦ. -υο, ὅ1κ. νᾶ. διῶ 

ἔέλιος 5 : Οτθίδῃ ἀβέλιος, ἢ 
ονται ὕπο γᾶν : ἀείρω. 6 

: μομθᾳ ἠώς. 
ἠθεῖος Ποποιτιγρα : ἦθος. 
ἠθέω ΠΙύο : ἡθμός, ἴἵημι. 88. 

ἦθος Πεαυπηΐ, οὐδύοτϊῃ : ἔθος, 80. 

ἤϊα οΠδῆ, ῬΥΟνΊΒΙΟη5: ᾿ἀξέσια, Ταῦ. αὐδπα οϑῖδ, 110. ατοὶξοδ, 81. 
᾿ ἀναϑατι ἴοοά. 17. 84. 81]. 
ἠίθεος γουΐῃ : “ππ-τηδυνϊθα᾽, ἰσθμός. 1. 8. 
᾿ ἠ όεις ἀθθρ- του θα (οὗ ὦ ΥἸνο), ἠιών ΒΏΟΙΘ: [μαὐ. ὅγα ὅ8, Ο ΝΟΥ. 688 

᾿ τρου ἢ οὗ ἃ τῖνϑν, 10. οδία, ὅ1κ. 8 ταοῦῃ. 84. 

ἤϊος ΔΙΌΠΟΥ : ὅΚ. ἄβϑαϑ ὈΟνγ, ὧ8 ὕῃγου, ὀστέον. 84. 
ἣν κι ΒΟΟΣ : 

στος 65}, ἠκή τηθϑύϊηρ- οϊηὖ : ἀκμή. 980. 
α Ἰοαϑὺ : ἑκών εἴκω. 80. 

ἥκω τη ΘΟ: ὠκύς. 4. Ἶ. 
ἠλακάτη ἀϊδίαί! : ἰδ. ἰαη Εἰΐ8 τοὶ, λέχριος, “Β614 ΟὈ]Π απο γ᾿. 1. 3. 
ἠλάσκω νγδηᾶοι, ἠλεός αϊδυγαιοηῦ : ἄλη. 
(ἤ; κτρον ΔΉ ΌΘΥ : Οδ]ϊο, δογύμίδη διμαϊίξογηοινηυ ῬΊϊη. χαχν. 11.) 

᾿ἠλέκτωρ 5ιπ : ργδϑοθᾶ. 
ἣν αία, ΒΘ ΌΪν : ΤΥ. ἁλία, ἁλής. 

 ἠλίβατος Ιοἵέν : Ηόβυοῖ. ἄλιεψ τοοῖ : ὃ. 
ΕΞ ἅλις. 39. 

λας ΓΟΟΠΒῊ : 
Ξε ἠέλιος. 4. 

ΘΟΙΏΥ 866 : ἕ, 

Π81]: ὙΥ 65} λοεῖ: 

ύγη ἀΔΥΚΠ658 : λυγαῖος. 1. 17. 

σς 
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ἤλυθον οδτη6 : ἔρχομαι. 25. 2. 
ἣμαι 5ἰῦ : "ἦσ-μαι, Τιαῦ. ἄπιι8 ἄγα, δ. ἄ8. 4. 85. 
ἠμαλάψαι ὕο ἀοδίγον : μάρπτω. 1. 2ὅ, 2, Ἢ 
ἣμαρ ἡμέρα ἄδγ : Ζά. ἀγαγα, ἰέναι (οἷ. τέκ-μαρ ἵ-μερορ). 388, 18. 
ἤμβλακον τηϊδδθᾶ : ἀ- πθρ. -- μάρπτω. 0. 19, 26, 24, : 
ἡμεῖς γα : ̓ἀσμεῖς ἄμμες. 4. 17. 

ἥμερος ὕδιηθ : μαι. 
ἡμί 58 ν, ἢ Πα βαϊᾶ : ἔσαίνω, Ο Ξ1ᾶν΄. 8ς, ὅἴκ. ϑᾶηιαῃῃ βΒοῃρ,. 388, [ 
ἡμι- Πα]: Ταῦ, δδηνὶ-, Υ 6158} λαηηπον, 55. βᾶηι-, 5, βἄην : ὁμός, "θα 

Ῥαγύβ᾽. 18, ς 
(ἡμιτύβιον οἹοῦι : Ἐσγρύϊαη, Ἠάὺ. 2. 104 “Εἱρμοτύβιες 5ο] 1615). 
ἡμορίς ΙΔοΙκηρ : ἀ- πιϑρ. -Ὁ μοῖρα. 8. 
ἦμος ΘΠ : ὅς, οὗ, ἄτμμες. 38, 17. 
ἡμύω ον ἄογγῃ : μύω. 1. 8. 
ἤν Τηΐοη]. : Τιδῦ. ὁη, ΟἽν, ὄπα. 
ἠνεκέως οοὨὐἸ ΠΠΟἸΒ]Υ : ἐνεγκεῖν, 1, 8, 82, 
ἡνία γοΐῃϑ : Ο ὅϊαν. ρο-)αϑὴ σίγα ]θ : 18, 17. 
ἡνίκα θη : ̓ἡ-νός ὅς, οὗ, αὐτίκα. 

ἠνίπαπε Πα τϑρυϊκαᾶ : ἐνίπτω Α. 
ἦνις γοαν]ηρ : ἀνύω, 
ἠνορέη τηδηποοᾶ : ἀνήρ. 1. 8. 7. 
ἦνοψ, Ὀτὶρηῦ : 
ἤνυστρον 5ὐοιηδοι : ἀνύω, “ Θοτηρ!ο ϊηρ' αἰ σοβύϊομ ", : 
ἧπαρ ᾿νοῦ: [ιαὖῦ. 7661", ὙΥ ΘΙ ἑαν (ΒΒ γ8), Τὰ, 7εἴηοβ, 51, ψαῖτ 

ἴκτερος : 18, 27. 

ἠπεδανός γγϑδκ : ἤπιος. 
ἤπειρος τηδ]η]δηᾶ : 
ἠπερ-οπεύς ἀθορῖνου : (ὐοῦ. αὐὰν' αἴξον, ὅΚ. αραγαϑ, ἀπό, - ὅπα. 
ἠπήσασθαι τηοπᾶ : 
ἠπιάλης πὶρηύτηδγο, ἠπίαλος ἄρτια: “γθακοπίηρ᾽, ἤπιος. 

ἠπίολος τηοῦῃ : Ταῦ. ναρρο, Αρϑ. υἱγεὶ σγθον Ἐμπρ, (Ταῦ. τυάϑαϊαϑ ὈΘΘΕ16, 
Αρβ. υἄον απιϑύθααν, 38. 

ἤπιος σοῃΐ]ο : 110. οριι8 ἴγαρΊ]θ. 
ἠπύω ο2]] : 
ἦρα Κίηάποββ, ἤρανος ἔτϊοπᾷ : Οοὔ. υἱζαη ὅο νἡνἱἡ]}] Επρ., 5Κ. νὰν υῖβῃ. 38 
ἠρέμα σοπῦ]8 : Οοὐ. γέηυδβ Ῥβδοθ, 110. γαριαβ. 1. 8. ἊΝ 
ἣρι ΘΑΥΥ : ἠέριος (οἵ, ἤ Β.). 
ἠρίον ΤοτηὉ : ᾿βηρίον : ὅ'κ. γα} ΘΟΥΘΥῚ εὐρύς Ὁ 
(ἠρύγγιον ἠρίγγιον ἃ Ῥ]απῦ : Θ41116ὸ αγΐποα Υγ6, Αρβ. γυσε Ἐπρ.) 
ἥρως ΠοΙῸ : ὅδ΄κ, βᾶγαϑ βύγθησίῃ. 18. 
ἥσυχος αὐἱοῦ : ἣμαι. 
ἦτορ Ποαγῦ, ἦτρον ΔΌΔοτηθη : Αρβ. ἄάγε γρῖπ, Ο ὅ]ὰν. αέγονα ὈΘΙ]Υ, 

απίγαηι τιθθϑύϊηθθ 17. 



ΕΤΥΜΑ σΚΑΕΞΟΑ. 57 

ἤτριον ὙγΔΤΡ : ἄττομαι. 
ἠύς Ὀτανϑ : οὐ. αὐὐ-ἰζιιά στδοθ, δκ. αὐαϑ: ἀίω Β,, διλολλον οὗ τορασᾷ᾽, 
ἠύ-τέ 885: ἠέ “ἠξέ. 28. 

ἠχή ποῖβθ: [δῦ. υᾶσίο. 88. 

ἠώς ἄδνγῃ : 4.60]. αὔως, ΤιΔοομπῖδη ἀβώ ΘΑΥ]Υ : ἄημι, ἴτοτη ὉΠ 6 τηοτηΐηρ 
ὍΓ66Ζ6, οὗ, Ταῦ. αὐγοῦγα. 17. 

θαάσσω Βιὺ, θᾶκος βΒοαῦ: ἔθεξάκ-Ἴω, οἵ. τίθημι. 

ς Βίηρθ: θύρα. 32. 
θαλάμη ἄοη, ϑάλαμος οἰιδπιθον : θόλος. 1]. 
θάλασσα 56: θράσσω. 2. 2. 19. 
πο; Ῥγᾶποη, θάλλω ἢουτίϑη, θαλύσια ἢγδὺ-ἔγυϊβ : χλιαίνω (οὗ, 5α.). 

".- γγᾶγτη : τρέφω. 24. 11. 25. 
θαμά ἘΠΊ ΚΤῪ : θωμός, “ἴῃ ποαρβ᾽. 1]. 

ος διηδζΖθιηθηῦ: ἕστάμφος, ΤΑὐ. εἰοὐδέϊλα ὍΘ ἀϑὐομπίβμθα, ὅ51κ. δέαδὴῃ 
Βὐδη, οἵ, Ταῦ. δέμρεο, ἵστημι. 32. 19. 

θάμνος Ῥυ5ῃ: ΜΗΔ. ἑαη ψοοά : 
θάνατος ἀθαύ! : Αρϑ. ἀυΐπαη ἀἰβαρρθαν Ἐπρ. ἀτοϊπάϊο, 5Κ. ἀδυαη ἴ411 ἴο 
Ρίθοθβ. 582. 

ϑάομαι δατηῖτο, θαῦμα γομᾶον : ἔστάξ-ομαι ἵστημι, οἷ. θάμβος. 82. 84. 28. 
ΜΝ ῬὰνῪ : Υ θΙβὴ ἀν ἀθορ, αοὐ. αὐλμρ8 Ἐπιρ., Ταῦ. ἀπθιι8, οἷ. τίθημι. 

Ὸς ΘΟ: Οοὔ. σα-ἀανγϑαη ἄδγ8 Ἑῃρ. . [χὉ. ἀγᾳϑβιι8δ Ὄγανθ, ὅΚ. 
ἀδανοῖ, Ὀ6 Ὀο]4, οἵ, ἀἶαν πο], ΠΟ] οπθ᾿β στουπᾷ, θρῆνυς. 

θέα 5ἰσῃὺ : ΤΥ. θάα οἵ, θηέομαι, θάομαι. 80. 

θέειον θεῖον ΒΌΡΗυΣ : "θεξέσιον, θύω Α. 84. 
᾿θειλό-πεδον ἀν γίπρ-τουπᾷ : θέρομαι. 8, 95. 
θείνω 5ἰγκο : Αρβ. ἀγηΐ Ὀ]ον Ἐπρ. αὐπέ, 5Κ. ἀδαπαβ οοπίοβῦ. 
θεῖος ἀποῖθ: Τὐὐ. ἀξάαϑ ; ζουτηϑᾶ ἔτγοτϊη θεία αππαὺ, θῆσθαι. 
θέλ σΠδστη : (οὐ. ἄραβαα ΟΔΙΥΥ Εἰπηρ. ἄγαιυ, Ταῦ. αἀγγΖόϊὲ ὕο ᾿οι ἢ, 51. 

γα Ὴ} ἀγῶσσ. 25. 20. 
θελεμός σομύ]6 : θέλω χαίρω, “ῬΙοαβαπὺ᾽. 
θέλυμνα ουπἀδύϊοηβ : στέλλω. 32. 
θέλω -- ἐθέλω. 
θέμεθλα θεμείλια ἔουπαὐίοπβ : θεμόω. 
θέμις Ιατὺ : Οοὐ. ἀοηιβ ἡπᾶρτηθηῦ Ἐπρ. ἄοοηι, 81κ. ἀ]ιἄηιαη Ἰανν, τίθημι. 
θεμόω ἀϊγοοῦ : Ἐπ. ζίησ-άοηι, 5]ς. ἀμᾶἄηια, οἰοτὺ, τίθημι. 

Ῥδίτη οὗ Βαηά : ΟΗΟ. ἑόηγα Αρ8. ἀδηῖ νὉΠ]6Υ : θείνω (οἷ. ταπεινός), 
“ἀθργθϑβιομ᾽, 

θεο-πρόπος ρῥγίεβὺ : ἕπρόκ-ος, Ταῦ. ργέοουν, Οοὐ. γηαϊίγιαην δὶς, Ταῦ. 
Ῥγαδαμέλ θΘσ, ὅΚ. ργαφηαβ απϑϑύϊομ. 27. 

θεός σοᾶ : φεός, οἴ. θέσ-φατος : 34 



κὃ ἘΤΥΖΑ͂- ΚΑΣΚ(Α. 

θεουδής ΤΟΙΙΡΊΟΙΒ : ἔθεο-δδής δείδω. 17. 
θεράπων Ξογναπῦ: τρέφω. 24. 2. 
θέρμος ΙὰρΡ|πΠ6: 
θερμός νγῶτ : [ιδὺ. γογηνι8, 51. σηαγηναβ νγαυυαῦῃ, οὗ. 58ᾳᾷ. 26, 

θέρομαι φ,οΥγ Ὑγᾶγπι, θέρος Β1ΙΠΊΠΊΘΥ : [μδῦ. γα; ζαγηιι8, Ὁ 1ν, 679 
10 Ῥαϊτο5, Ο 5͵αν. σογϊὲ ῬὈ6 μού, χάρμη ΔΑ. 26. 

θέσκελος τηϊρσηῦγ, θεσπέσιος θέσπις ἀἰν!πθ : θεός -- ἐννέπω. 8. 27. 91. 
θεσμός Ἰῶνν : τίθημι. 19. 
θέσσασθαι ΡΓΔΥ ἴον : θεός (οἵ, Ταῦ. γΘΠΟΙῸΣ Ὗ ΘΠ08), 
θέσφατος ἃρροϊπὐοα : ̓θεσό-φατος, θεός -- φημί. 

θέω γὰῃ : 5Κ. ἄλλαν, θύω Α. 84. 

θεωρός ϑροούεον : ̓θᾷο-ρός (οἵ. ἑῶμεν), θάομαι. 

θήγω 5πδγρθη: Επρ. ἄαροον, 1. ἀδρεέϊ ὕο βύϊηρ. 
θῆλυς Α. ἴδπηη816 : θῆσθαι. 
θῆλυς Β. οο]ᾶ, Ἰοπᾶ : θάλλω, 
θημών -- θωμός. Ἴ. 
θήν ΒΌγο]ν : τίθημι. 
θήρ -Ξ φήρ (ἀϊε]οούϊο, οἴ. θεός θλάω θοίνη θύλακος, ἐλεύθερος ψαϑι μέν 

θής ἸΔΟΙΓΟΥ : Ταῦ. γωηιμζιιδ, τιθασός. 
θησαυρός 5Βὔογα : τίθημι. 
θῆσϑαι ἰο τιῖ1κ : Τοῦ. 7ὅῖο γδηνίνα, 1υ. αἰ, σαοῖκ, αοῦ. ἀαἀάλαη ΒΌΟΚΙΘ 

Ἑπρ. ἄπο, Ο ὅ]ων. αοἱξὲ, ὅΚ. ἀπά πυρᾷ. 

(θῆτα ΤῊ : ἨΘΌ. ἐεέϊ.) 
θίασος ῬΓΟΟΘΚΒΙΟη : ΓοΥΘΙρι ἢ 
θυγγάνω τοποῖ : Τιαὐ. ζ'ϑο γροϊϊέηρο, Οοῦ. αἀοίψαη, ὕο ΕΙΣ: Ἑηρ, δου 

5Κ, αἷμ ϑθοϊηῦ. 20. 

θίς ἤθᾶρ : Αρϑ. ἀζη, ΠῚ Ἐΐπηρ. ἀοιση, οἷ. τίθημι. 

θλάσπις ΟΥΘΒΒ : 86., 15 5664 Ῥοΐπρ Ὀγαϊβθα ἴοΥ ἃ οΘοπαϊτηθηῦ. 
θλάω θλίβω -- φλάω φλίβω (οἷ. θήρ). 
θνήσκω 566 θάνατος. 24. 
θοίνη ἰδεϑῦ: 4.60]. φοίνα : 
θόλος νϑι]ῦ : στέλλω. 382. 
θολός τηυᾶ : [γ. ἀαϊΐ ὈΠπᾶ, οὐ. ἄναΐδ ἀ1}1 Ἐϊπρ., ΑΡ5. ἀνοϊπιο αἴιδοα, 

Ταῦ. ατυγηναβ βύοσση, 28. 

θοός εν: θέω. 7. 
θορός 5664 : ὅ1κ. ἀλάγα ἄτορ, θέω. 
θόρυβος ὑππια]ῦ : τονθορύζω. 27. 
θοῦρος ἔπτίουβ : θολός. 17. 
θρᾶνος -- θρῆνυς. 
θράσσω οοῃξαβο : Ο 51δν. ἐγόχαξὶ τοπᾷ, 51. ἑαγΐ οσῦβῃ. 24. | 
θράττα ἃ 568- 8} : ΤοΥοῖρε ἢ 
(θραύπαλος σιιθ]6γ-τοβθ, θραυπίς θρυπίς »ο] ἀἤποι : ἔοτϑῖρι.) 
θραύω Ὀτεαϊς : Τιϑῦ. )υιδένηυ ἤ αι 7. ϑέγα, ὅ]κ. ἀϊυ Ὀδμά. 



ΕΤΥΜΑ͂ σΚΑΕΟΑ. ξ9 

δέομαι ΟΥῪ : 
ττανελό βουηα οὗ Ιγγϑ. 

᾿ρῆνος πὰ τὰ οὐ. ἀγεη)ι8 ἃ βουπα Αρβ, ἀγᾶηο ἄστοπο Ἐΐηρ. οἵ, ἘΘβ ἢ. 
᾿ θρώναξ, δκ. ἀλγαπ βουπᾶ, θρέομαι. 

᾿θρῆνυς ῬΘΠΟΝ : 51. ἀλαγ βαρρονγῦ.. 24. 
)ρησκεία νγογϑηὶρ : 5Κ. ἀλαγ Κϑϑρ ἊΡ, ργαθοϑά. ὃ 

Ἀγτηη ([μδ 0. ἐγτιθηυ7.18).} ἴογθῖρη, διθύραμβος.) 

θρίδαξ Ἰοὐδιιοθ : τρεῖς - ἀκίς, “ΟΥΡΙΥ ἱπάοπίοα᾽, οἵ, τετρ-ακίνη. 21. 
θρίζω ἀοδίτου : θραύω. 1]. ᾿ 
θρῖναξ ὑνϊἀοπὸ : τρεῖς ἔτρινός -- ἀκίς. 21]. 
θρίξ μαὶν: 
θρῖον ἢρ-Ἰοαῇ : τρεῖς, “ὑῃγ166-]ο θα ̓. 21]. 
θρίψ νγοοά-σγοστη : Τιοὐὺ. ἐάγ}8.: 21. 
ϑρόμβος ἄτορ : Αρ8. ἄγορα Ἑπρ., Τῖν. αγὶδέϊ ὅο ἄτοΡ. 
(θρόνα ἥονγοιβ : ἩΘβυοΙ. τρόνα, ὅ1κ. ἔγπια ργ888.) 
γόνος -- θρῆνυς. 24. 

᾿θρυγανάω τρυγανάω 5ογαύοῃ δὖ ἃ ἄοογ: 
 θρῦλος ποῖδβ6 : θρέομαι. 
᾿θρύον τυ}, πὶρὐβηδᾶθ: στρύχνος. 32. 
ρύπτω ὈγΘαὶς : τρυφή. 24. 

᾿θρώσκω 6}, θρωσμός Ὁργϊδίηρ : δῖκ. ἀλῶγ τπουθ. 
᾿θυανία νυὐύϊπρ;,, θυάω τυῦ: θύω Α. 

ἢ ̓άτηρ ἀδυρμῦου : ἔθύκτηρ, (οὐ. αανίαν Ἐϊπρ.., ΤΑῦ. ανιζέε, ὅ]κ. απιλιίαν-, 
᾿ς αἷμ, ἴο τ], ὁ 5 ΚΠ] ησ. 28. 2. 

θυεία πιοτίαι, θυέστης ρε5016: θύω Α. 
θυία 1πηΐρογ : θύω Β., “ αβοᾷ ἴον ἱποθπβθ᾽. 
ἢ τ. 16ρθ θῦμ-άγροικος. 

; κος Ῥὰρσ: Ταῦ. γοϊϊ8, ΤΥ. ϑοῖσ, αοὐ. δαῖγβ Ἑπησ. δας δείϊοιυβ δεῖ, 
Ἄ φλύκταινα (οἷ. θήρ). 2. 20. 

᾿θυμάλ-ωψ ποὺ 608] : θύω Α. ᾿θύμαλος (οἷ. αἰγίλωψ) - ὦπα. 
θύμβρα βανοτγν : τύφω. 94. 

θύμος πγπιο : 1,Δὑ. Μάροιβ, Τὐδ. ἀὐηναβ βταοῖκο, 5Κ. ἀλάηιαβ, θύω Α. 
θῦμός 5οι] : Τ1δ. ἀμηιαβ ἐπουριῦ, θύω Α. 
θύννος θῦνος ὑππην : θύω Α. 
᾿θυο-σκόος ργἱεϑῦ : θύω Β. - Ταῦ. σασοο οὔγα, οὗ. εἰ8-ὁαυδ Ῥυτιἀθηῦ Αρ5. 
᾿ βεθανϊαη, ὕο Ἰοοκ Ἐπηρ.. δῆειυ, ἀκούω κοέω. 84. 
θύρα ἄοον: 1... ζογε8, ὙΥ͂ 658} ἄγιυβ, Οοὐ. ἄαιν Ἐπρ., 110. ἀπνγ 8, οἷ. 5Κ. 

αἀνᾶγ.: θύω Α. (οἵ, Τιαῦ. 7όγιγι, οουτύ, Τἀὐ. ἀιυάγαϑ; 24. ἀναγὰ ἀΟΟΥ, 
Ῥαΐδοθ : Ἐπηρ. τὶηα-οτν “πα 5 ουγο ἢ). 

θύρσος νγαπᾶ : στύραξ Α. 32. 
᾿θύσανος ὑδ586] : 8α. (οἷ, ἄωτος). 

Ἴ 



όο ἘΤΥΖΑ͂ ΘΚΆΑΖΟΑ: 

θύω Α. τύβῃ : [ιδὐ. διιϑ-71ο, αοῦ. ἀατιίι8 5τη6 11 Ἀρβ. Ἐπρ. αιιοί, Ο 81 
αιιεολαῖὶ ὈΊονν, ὅΚ. αἰῶ 5μακθ. ὅο θύω Β, θύω οΥ̓͂ΘΥ, “Θατι88 ΒΙθο ΚΘ 
ΥΙβθ᾽. ἢ 

θωή ρΡαοηδὺν : τίθημι, οἵ. θέμις. 7. 
θῶκος -- θᾶκος. 8. 
θῶμαι ἐφαϑῦ : θῆσθαι. 
θῶμιγξ δὐτίπρ: στήμων. 952. 8, 
θωμός Π6δΡ : τίθημι. 7. 
θωνᾶσθαι ἰο ἰφαϑὺ : θῶμαι. 

θώραξ ουϊγαδδ: ὅδ’ς, ἀδαν μο]ᾷ, θρῆνυς. 8. 

θώς 1808], θωύσσω οἵ: 
θωχθείς ἄγιπξκ : θήγω. 8. 
θώψ Πεύδογου : τέθηπα, “ ΔατηῖγοΓ ᾽, 8. 

ἴα οπθ: Τιαῦ. 8, οὔ. ἐ8 Π6, 51. ἑγψαην μοο, μίν. 

ἰά νοῖςθ : ἑωή. 

ἰαί Τηΐογ]. 
ἰαίνω νγᾶγτα : ὅΞ1. ἐδἦ, διϊτηδῖθ. 34, ᾿ 
(ἰάλεμος ἀϊγτρο: Ῥῃγυρίδη, Ο Νονυ. 2άϊηνν" τιοῖββ, ἔλυμος Β.) 
ἰάλλω 5οπᾶ : 81κ. ἐδὴ, βοῦ ἴῃ τηούϊοῃ, ἑαίνω. 

ἴαμβος πΒεύϊγο : ἑψιά ἰάπτω. 19. 
τάομαι Π68] : ἰός Β. “ρῬούϊοπ᾽ (οὗ. φάρμακον). 

ἰάπτω 5Βοπα ἔογθ, 8δ55811 (οὗ. βάλλω) : "“7ι-)άπτω, Τιαῦ. }αοῖο, Ο ΝοΥ. } 
ΤΏΟΥ͂Θ ὅο ἃπα ἔγο Επρ. γαοϊέ ΝΗΟΘ. 7αφοι ὰπῦ. ὅ. 27. 

ἰασιώνη σον γα] 8 : ᾿Ιάσιος. 
(ἴασπις ἸΔ5Ρ6Υ: ΗΘ}. ψαδ) ρῆεῖι.) 
ἰατταταί ἰατταταιάξ Τηΐογ]. 
ἰαῦ Τηΐογ]. 
ἰαύω 5]166Ρ : ἔΡι-α-ύω ἄημι, “ῬγΘαῦΠ 6, Βπογθ᾽. ὅ. 9. 

ἰαχή ΟΥΥ : ἰά. 
(ἴβις ἃ Ὀϊγὰ : Οορῦϊο λύρρον.) 
ἴἤγδις τηογύδγ : ἷπος. 19. 
ἰγνύη Ὠδᾶτη : γόνυ. 1. 
ἰδεῖν 566 εἶδον. 
ἴδη νοοᾶ: 
ἴδιος ργϊναύθ: ἕἔ, 33. 18. 
ἰδνόομαι Ῥεπᾶ : ἐἰγνύη. 26. 
ἴδος ἱδρώς ϑπυνγοαῦ : Τ,δῦ. ἰφῃς 6 58} οὔτυψδ, Α55. δευᾶέ Ἐπρ,, Τιουῦ, δυυίαν" 

5 Κ, βυϊὰ ἴο ϑυγθαῦ. 82. 
ἱδρύω ἵζω ποδῦ : ἕδος. φηῖν 
ἵεμαν μαδύδῃ : οἴσω. 18. 
ἱέραξ ΠΒαννκ : ΓοΥ Ιρη 
ἱερός τηϊρ νῦν, ΒΟΙΥ : 51. ἐβλῖγαβ βύσοῃρ, ἰαίνω. 4. 



ΕΤΥΜΑ͂ ΟΛΑ ΞΟΑ. 6ι 

Ὁ ἰή Τηῤογ]. 
μι ΒΘπα : 51. δὥψαϊαϑ αγτουγσ. ὅ. 18. 84. 

δι θϑῦ. οἤουῦ : ἕἵεμαι. 38. 

ΑΔ]. βὐγαιρῃῦ : ̓εἰθύς εἶθαρ. 581. 
ἱκανός Ξα!ποϊοπὸ : ἵκω. 30. 
π- τηοϊδῦθτα : ΝΗΟ. βοίλθη ὕο Π]ὕθν, Ο ὅ1ων. βζοαΐὶ, 51κ. δὲς Ῥοὰν οαΐὖ. 

ἃ. Βαύομθϑ : ἀκίς, “ροϊηὐθα᾽᾽, 19. 
ἵκταρ ΠΘΔΥ: ἵπος Γι. 60 (οἷ. πλησίον πλήσσω). 

ἵκτερος ἰαππϊοθ : Τιδῦ. 76οι7, ἧπαρ. 3838. 18. 
ἰκτῖνος Κἰῤθ : Αὐτηθη. ἐσέ, ϑ]κ. φυγδηαϑβ Ἠαυῖς, 8α., “ὑπ1ο᾽, 1. 6. 
ἱκτίς ροϊθοδῦ : κτίδεος. 1. 
ἵκω οοπιθ : Ὁ [γ᾿ γεολέ Ἰοῦγηου, ὅ51κ. υἱῷ σπου, 18. 
ἵλαος στδοίουιιϑ, ἱλαρός σα γ : οὖἦλε. 18. 1]. 
ἴλη -- εἴλη. 31. 
ἴἤλιγγος ἀἸΖΖίη 6855 : εἰλύω. 31. 
ἰλλάς Α. τορθ : εἰλύω, “ὑν δύοα᾿᾽. 11]. 
(ἰλλάς Β. ἰλιάς ἐμταΒῃ : ἐογοῖρτι.) 
ἰλλός βαυϊπέϊηρ, ἔλλω ἔπτη : εἰλύω. 1]. 

ἰλύς τηυᾶ : ὑλίξζξω. 1606, Ἡδρπορ ἰλυ-σπάομαι ΟΥ̓Δ] : σπάω, “ρῸ ἐῃτοιρἢ 
ὉΠ ταπᾶ᾿, 

ἱμάς ὑποπρ, ἱμάσϑλη ν᾿, ἱμονία ΤῸΡΘ : ΤΡ, δέῃ 60118 7, Αρ5. δίηια οΠιδῖῃ 
᾿ς βὲηι πίτυν Επρ,, 1,οὐῦ. 8{ὲ Ὀϊπα, 5Κ. 8ΐ, οὗ, κασσύω. 18. 
ἱμάτιον -- εἶμα. 17. 11. 
ἵμερος ἀοδίτο : ἔἴσ-μερος, 51. ἐδ, 5661 ( -Ξ- ἐβὴ δηϊπηδΐθ, ἰαίνω). 4. 17. 
ἵνα ΠΟΥ : ὅς (οἷ, τίνα). 

ἰνδάλλομαι 5θοχι: 
ἰνέω Θπιρὺν : εὖνις. 38. 1]. 
ἔνιον ΠΘΟΙΚ : ἴς τητι5016. 
ἵνις 5οη : Αρϑ. βυᾶη, βυγδῖῃι Εηρ., υἱός. 39 

ἴξ στὰ : ἵπος, “Βαυτηξα]", 
(ἰξαλῆ σοούδκίη, ἴξαλος ΙΘΔΡΘΥ : ΓΟΥΘΙρΊι, ἃ]. ἰσάλη ἰξζάνη ἰτθέλα.) 
ἱξός ὈΙΓΑΙΙτη6: Ταῦ. υἱδοιγη, Αρϑ. υδαὰ νγὰχ Ἐπρ,, Τ1ῦ. ιυάϑχϊαβ, ἴσκαι ᾿ 

ἔπηριδ, ἄσχιον. 38. 24. 
ἰξύς νγαϊϑὺ : Τιαῦ. υ͵ἱδοογα, ρυδθοϑᾶ. (οὗ. λαγών, λαπάρη, Επρ. ἤδη Τιδὐ. 

ἤδοουβ, ΝΗ. νϑίομθ " ἤδηϊς ̓  σσϑιοὶ “ βοῖ ἢ). 

ἰο-δνεφής ἀδΥς : ἴον -- δνόφος. 7. 
ἰό-μωρος ΠποΙδϑγ : ἰά, 586 ἐγχεσί-μωρος. 

ἴον νἱοϊϑῦ: Ταῦ. υἱοία.: "ἵταρταπῦ᾽, 5Κ. νᾶ ὈΪονν, Ὀγθαύμθ, ἄημι. 838. 12. 

ἴονθος ἄογῃ : 
ἰός Α. ἀὐτον : 51. ἐδῆμι8, 8], βϑὺ ἴπὶ ταούϊομ, ἰάλλω. 
Β᾽Ὁ υ βοὺ, τυϑῦ: [δὉ. υὔγιι8, ΟἾτ. 71 Ροΐβοῃ, 51. υ͵ἱδλαβ, υἱδί, νχουῖς. 
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ἰότης ψ111: ΟἿτ. ἐδ ὑμιγϑῦ, ἵμερος. 94. 
ἰοῦ Τηΐο:]. 
ἴουλος Α. ἄονγῃ : ὅ51κ. νἄϊαβϑ ἩδΊΥ, ΟΥ̓ ΟΟΥ̓ΘΥ εἶρος. ὅ. 
ἴουλος Β. οοπο!ραᾶο : εἰλύω. ὅ. 
ἰόφ [Γηΐο1]. 
(ὕπνον ΠΙΡΡΟΣΙΒ: ὕπνον.) 
ἐπνός ονϑῃ, Ἰωπύθυπι, ἀππη0}}}}]} : (οὐ. αὐγι8 ονθη Αρβ. οὐδ, Ἐπρ., 

φγαρηῖβ: 18. 27. 
ἵπος νγοϊρὺ, ὕπτομαι ΡΥ655: [μδὖ. το. 27. 
ἱππο-κέλευθος ἀτίνοῦ : κέλλω. 
ἵππος Πουβα: ΕΜ. ἔκκος, Ταῦ. δαιιβ, Ο στ, δοἶ, Αρβ. οδοῖ, 1λῦ. 

τηδ 6, ΚΚ. ἀρϑαβ ΠΟΡΒΘ, ὡκύς. 4.18, 272. Ἡθποο ἱππο-φαές ἱππό 
ΘΌΡΒΟΥΙα, φέως. ' 

ἵρις 1ΠΥ: 
ἵἴς τηιβοῖθ, βύγοηρῃ : Ταῦ. υἷβ. “σπονθη᾿, ἰτέα. 38. 

(ἰσάτις νγοδᾷ : 1,αὔ. υἱέγιηι, αοὐ, υἱδαϊί Αρβ. νᾶ Ἐπρ.) 
ἰσθμός ἰδύῃχτηιϑ: ἔξιθ-θμός “ αν] βίοι", Τιαῦ. υἱάϊιιιι8, Ο Τν, γ7εαῦ σπὶᾶο 

Οοὐ. υἱάνυο Ἐϊπρ., Ο 5]αν. υζάουα, ὅ1]κ. υἱάϊι Ὅ6 οιαρῦγν οἵ, 38. 20. 
ἴσκε Π6 ΒΡΟΪΚΘ : θέ-σκελος. ὅ. : 
ἔἤσκω τη8κ6 {π|κ: Ἵξίκ-σκω, εἰκών. 31. 35. Ε 

ἴσος Θατ8] : ἽΕίσ-ος, Ο Ιν΄. 7ζιι σγουίμ, ὅ51κ. υὐδῆτι ὁπ θοῦ βἰᾶθα. 38,1 
ἴσσα Τηΐοτ]. ] 
ἵστημι ὈΪαοο: Ταῦ. 8έο 8ϊ8έο, Ο ΤΥ. βοββοα ὕο βίαπα, Οοὔ. βέαωπαη, 

Ταῦ. βἰόέὶ, ὅΚ. δοἰμᾶ. 18. 

ἱστίη -- ἑστία. 1. 
ἱστός τηδϑύ, ΙΟΟΠ : ἵστημι, οἷ. στήμων, ὅ. 

ἵστωρ Κπονίηρ : οἶδα. 4, 20. 
ἰσχάς ἀτϊοα ἢρ, βρᾷτρϑ, ἰσχνός ὑπῖπ : Τιαῦ. 8ΐσοιβ, Ο Τ1γν, 8686 ἄτγ, Ὁ 51 

ἐ-ϑροαΐξ ΑΥ ἀρ, Ζα. λέβίι ἄγγ. 389. 21. 
ἰσχίον μ1Ρ-]οἱπῦ : ἰξύς. 2]. 
ἰσχύς πὐγοηρίῃ : ἴς -- ἔχω. 581. 
ἰτέα ὙἼΠονν : Ταῦ. υτέοα, Αρβ. υτᾶϊ᾽ παι Ἐπρ., Τὰν. τογέϊβ, 51κ. τοῖα 

πνόπώ, εἰϑᾷ υἷόο, ὙΥ̓́ΘΙΒῊ σισάογην, πὶ θμ5, αοὐ. σα-υἱάαη, Ὀϊπά, 11. 
. ὑψιϑῦ. ᾿ 

ἴτηλος Πχὺ : -Ξ οὐκ ἐξίτηλος (ἰέναι) ἃ5 δύσκηλος Ξε οὐκ εὔ-κηλος. 

(ὕτον -Ξ- οὔιτον.) 

ὕτρια οδἶκ65 : ἐγκρίΞ. 
ἴττυγα (Ν᾿ δϑαῦ. ῬΙαν.) ΑΘΒΟ0Ή. ἔγαρτη. 847 δϑϑοππαϊηρ : 
ἴτυς τἴτη : ἰτέα. 80. 
ἰτώ ποῦθ οὗ μοοροβ. 
ἰύ Τηΐου]. : Ηδβυοῖ. ἀ-βίουκτον τπιιι-τηουγηθαᾶ, Τιαῦ, ναθρ, Οὗ, ναὶ Α1Δ8 

ΝΗΘΟ. ωὐελο Ἐπρ. τσο6. 88. : 
ἴφθιμος 5πύγοπρ : ἴφι ἔϊφις, ἴς (οἵ, Ταῦ. φαὐτττηιβ). 6, 
(ἴφυον ἃ Ρ]απῦ : τίφυον, οὗ. ἀνθρήνη.) 
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ἰχϑ ν᾿: Ταῦ. Ζιιιοὶβ, Αὐταθῃ. ἐφισοιρη: χέω, Ο ΝΟΥ, οὐἠόέα ὕο δρδᾶνσι, 

ἴχνος ὑγτδοῖ : 5,1. ἐδ τηονθ. 
᾿ ἔχωρ Παυϊᾷ : ἱκμάς. 17. 29. 
ῳ --ἴξ. 91. 

᾿ἵψος ἱψός οοὐκ-ἔγθθ : “βοΐδ᾽, ἰξός, 27. 
ἰώ ΘΗΝ 1,αὐ. ἐδ. 
ἰωγή 5Π6 106 Ὁ : ἄγνυμι, “ὙΠΘΓΘ ὅπ6 ἴοτοθ οὗ ὑπ6 νὶπα 15. Ὀσόκοη᾿, ὅ. 8. 

ἰωή βοιιπᾶ : ̓Ρι-ω-ή, ἄημι. ὅ. 7. 

ἰωκή ἰωχμός τουῦ : ἰάπτω, “5ν7γ Ὁ τηονοιαθηθ᾽. 8. 32. 9]. 
τα 1: ἨδθΡ. ψοά.) 

ἴωψ ἃ ἤδη : ἰάπτω, “51 

κάβαισος οἹαὐδοῃ : ἔογοῖρη 3 
κάγκανος ἀτΥ: 
καγχάζω ᾿ΙΔπρ : Ταῦ. ἐασοἠΐηγιιβ, ΟΗῸΟ.. λμοῖ, το συ ΝΗΟῸ, λοΐη Ο Νον. 
ΝᾺ ΒΘΤῸΙ Εΐηρ,, ὅ]ς, δας Ἰααρῃ. 29, 

78᾽ : ΗΘ}. ζαά.) 
ύτας ἀοά ον: Ηδϑυοῆ. κασύτας, ὥγΥίδη.) 

καθαρός οἴθδπ : Τὺ. οαϑβέν8, Ο ὅ]ων, ὀϊδέᾶ. 
καί «πᾶ: ἐκεῖ. 9, 
καιάδας Ρἱ : κείω Β. 9. 
καικίας Ν. ΕΣ. πὰ : «ἄατϊκ", Τ,αὖ. οὐδε, κοικύλλω. 9. 
καινός πον : [αὖ. γ6-06Ή.8, Ο Τν, ὁογη) οἴθαγ, Ὁ ὅ1ὰν. ρο-ὀϊιαἐἑ Ὀδρίη, 51κ. 

ζκαπᾶ σιν]. 9. 
καίνομαι κέκασμαι 6ΧΟΕ]: Ο Τγν΄ οὐτα πο 16, ὅΚ. φαα αἸβθηρτ 5) ΟΠ ΘΕ6 1, 

19. 
Ε. ΚΠῚ: Οοὐ. λιώιβϑί βδουῆοθ Ἐπρ. εηλοιδοῖοα, Ζἃ. φἄπα ἀθβύγαο- 

ἕοπ, 9. 

καιρόσεων Οά, νἱϊ. 107 οἸοβθ- σονθῃ : καῖρος ὑμ ΙΗ : 
καιρός ργορογύίοπ : κραίνω. 17. 
καίω Ῥᾳτη : Θοὐ. Ποίέο ἔδνον Επρ. λοέ ποαέ, Τλν. ἰαϊέγα Ἠραΐ. 
Ἐπ πλα τ ὐπὸ Αρβ. λόσο πϑᾶρβ Επρ., [ἀδ. ζἰπμψέλ ἕο γοῖκθ, 51ς. ζαης 
Ε΄ νιπᾶ. 10. 
᾿(κακκάβη ροῦ : Ὀατίαπ ἁλι-κάκαβον “ΠΟΓΒΘΒ μοδᾶ᾽, ϑυτίδιι κάκαβον ροΐ.) 
κακκαβίζω ο601]6 : κικκαβαῦ. 
᾿κάκκη ἄππρ: Τιαῦ. σαοο, ΤΥ. σας, Ταῦ. ϑῳϊβἐλ οαοᾶτο, 5Κ. φατέ ἄπηρ. 6. 
κακός Ὀδά : Οοὐ. ἤεἤγι8 προ Εηρ., Ταῦ. ζοηλί ἴο ᾿υγὺ, 51. οαᾷ 

Βαθου, 10. 
 κάκτος οδοῦτιβ : ἔουθῖρη ἢ 
κᾶλα Ιορϑ: [Γαὐ. ᾿ᾶϊαϑβ ϑὕαϊκο, 51κ. ζῖίαβ, κλάω. 
κάλαθος Ὀαϑκοῦ: κλώθω. 2. 

᾿ς καλάμη 50411ς, κάλαμος τορᾶ (Ταῦ. οσαϊαηιι8): Τιαῦ. ομἴηνιϑ, Αρ5. λοϑαΐγη 
τος Βα! Επρ. Παιινα, Ο δῖαν. βδἰωηια, οἵ. 5Κ. φαγαὰϑβ οδιιθ. 

Ρ : 
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(κάλαρις ἃ Ὀἱτα : ζοΥγ6]ΡῈ.) ᾿ 
(καλάσιρις οἸοαῖκς : ΕἸσγρύϊδῃ ζοϊαϑ]}" αυταθα στ Ἰθαῦμον, ϑαγοθ.) 
καλαῦροψ οΥΟΟΚ : κάλως -- ῥέπω, “ὑβγονγῃ ὈΥ ἃ τορθ΄᾽. 9. 28. 
καλέω 08]] : Τιαῦ. οαἰᾶγο οοπολίλινην ποηιθη-οἰἄξογ' οἰἄηνο, ΤΥ. οαἱίοαοῖ, οοοῖς 
ΟΗΟ. λαΐονν ο811 ΝΗ. λοίοη ἔθος. 

καλῖά παῦ : Ταῦ, οοἴΐα, Αρ5. ἤδαΐ 811 Ἑπρ', Τὰν, Εἰδεῖ8 Ἰναῦ : Ταῦ, οοσμῖ 
οδίο οἰαηι, ὟΥ 65} οοΐιν ὕο πϊᾶθ, (ἀοῦξ λμζαη ὕο οονον Ἐπηρ, λοῖο Ποϊϊοιι 
Ταῦ. ζἰσέϊ, 

(κάλιδρις -Ξ- σκάλιδρις.) 

καλινδέομαιν Τ0]] : κυλίνδω. 1]. 
(κάλλαιον οΟΟἸκ᾽ 5. ΘΟΙΠὉ : ἔογϑῖρτι, κάλαϊς δαταποῖδβθ γαλαΐζω ὅτὰ ὈΪπ6.) 
(καλλαρίας οοἄ : ἔογαῖρη, 8]. καλαρίας γαλαρίας.) 
κᾶλός Ὀθαιύα] : οὐ. Λαΐϊ8 βουπὰ Ἐπρ. λαΐδ ιυυἰιοῖο ᾿οῖψ, Ο 51δν. 

5Κ. ζαΐψαθ. 17. 
κάλπις ΡΙὔοΠοΥ : 5. ζαγραγαβ ροῦ : ' Ἷ 
καλύβη πυύ, καλύπτω ὁοονον: Ταῦ. οἴροιι8, Ο ὅν. ρο- ἰορἥ οοΥθὺ, οἱ 

καλιά. 2. 28. , 

κάλυξ βοροᾶ-ν 6856] : οἵ, καλιά. : | 
καλχαίνω Ῥοπᾶθγ : φύλαξ, ἩοΒγο ἢ, καχλαίνει ταράσσει, “ταϊκοΒ᾽. 20, ὅ. 
(κάλχη -Ξ- κόχλος.) ᾿ 

κάλως οΔ0016 : ἨΘΒΥΟΠ. κελλόν στρεβλόν, Τιαῦ, οἱϊΐο ταογα οοἴμδ. 11]. 
κάμαξ νἱῃ6-ῬΡ016 : ὅῖκ. ζβῆαηι βΒαρρογῦ, χαμαί. 32, ' 
καμάρα οογογθα οδιτῖαρθ (αὖ. οαπιθγα): Τιαῦ. σμηιογα φαηιιγια, ΝΗ͂Θ. 

λδηνηιοῖ ΒΚὺ Ἐπ. λαηιηιον.- οἰοί, “ απ οΡΥ ", Ζᾷ. ξαπιαγα νϑαϊῦ. ς 
καμασῆνες 5} : [οΥΘΙρῚ ἢ 
(κάμηλος ο8116] : ΗΘ. σαγιᾶϊ.) 
κάμῖνος ἔυτηδοθ: Ὁ ὅ]αν. ζαηυΐπα, Καπιοηΐ βύοπιθ, ἄκμων (οἷ, Ιν. 
“ΚΙ᾿ πέτροο). 24. 

(κάμμαρος ογδ} : Μδοθάοπίδῃ, 8]. κάμαρος κομμάρα, ΝΗ. Βυτηχηθε.) 
(κάμμορον ΠΘΙΆ]οοΚ : ΟΗΟ, λθηιόγα ἨΘ]]Θ ΟΣ, κόμαρος.) ,͵ ΜῈ 
κάμνω “ΟΙΚ : 5Κ. φαηι. , 
κάμπη οδὔθνρ!Πδν: Τιούὺ. ζάρε, ὅ1κ. ξαηιραπᾷ, ξαηιρ 5μ8κα. ,Ἶ 
κάμπτω Ὀαπᾶ: Ταῦ. σαΡ670 ὙΥΏΚ]6, Τρ. οαην οτοοκοᾶ, Οοὐ. λαπι 

τηδὶτηθα, 110. ζιυηραβ οΥοοκΚοᾶ. ἢ 

(κάναβος νγοοάθῃ ἤρστιτο, κάναθρον οαττίαρο, κάναστρον αἰ 8}, κάνειον 118, 
κάνεον Ῥαβκοῦ, κάνης τηδῦ, κάνναι τα ]]ΠἸηρ, κανών τορᾶ : ΗΘ. φᾶπεΐ..). 

καναχή οἶδηρ: [ιδὖ, σαπο, Ἰν. οαηΐην 1 5ἴπρ, Θοὐ. λαπα θοοκ Ἐπρ. ἤθη 
Ταῦ. ξαημβιαὶλ Ἰγτο, ὅκΚ. ἔυαπ βοαπᾷ. 32. 11]. 

(κάνδυλος ὦ ἀΙ5} : Τα ϊδη.) , 

(κάνδυς -- μανδύη, οὗ. κίνδος κράσπεδον : "κ(α)μάνδυς οἵ, μέλαθρον. Ἡδποθ 
κανδύταλις οΟἸού65- ῬΥ655.)} ᾿᾿ 

(κάνθαρος Α. Ὀ66 016: Ἐξργρύϊδῃ 3) 
(κάνθαρος Β. -Ξ- κύαθος.) 
(κανθήλια Ῥδηΐογβ, κανθήλιος Ρ8011-858 : 5]ς. ξαπάοϊαϑ Ὀαβὶκοί.) 
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ΘΟΥΠΘ οὗ ἐπ6 θυϑ, κανθύλη 5υγ6 111 πρ (“τουπαᾶρα᾽): ὙΥ οΙβὴ σαπὲ 
Τ᾿ τῖπὶ οἵ ἃ οἴτο]θ. 
, (κάνναβις Βϑὴρ (ΕΠ ρ.) : 5Κ. φαπατι.) 

᾿ καπάνη οπανϊοῦ (Ἑ ΠΘΒ5δ 188) : 
κάπετος ὑγθηοῖ : σκάπτω. 32, 
-κάπη ΤΩΔΏΡΘΥ : κάπτω (οὗ, Ἐππρ', ΤΔΏ ΡΟ ΕὙΘΠΘῊ ΤΉΔΠΡΘΥ “ Θαὐ᾽). 

' ᾿ποϊκϑίον : Ταῦ. οσατρο οὔρα (οὐ. ζαϊροι ὅο τας Ἔπρ. οἤθαρ 
 οἠαρτηαη), 1ἀ. ζιροσιιβ τηϑτομδηῦ : 
{(καπίθη ὃ ΤΩΘΔΒ ΤΟ : Ῥουβίδη, ὅΚ. ζωραΐ.) 
καπνός 5΄τποῖκο: Τὺ. ναρον, ἀποκαπύω. 
δ τ ΟΔΡΘΓ : ὅΚ, φαραγῖ ὃ ὈΪαηῦ,) 
πε: Ταῦ. οαρον σοδὺ, Αρβ. λᾶξον, Ὁ 5Ιαν. υοργΐ Ῥοδῦ : καπνός, 

ε “ΥΔᾺ ᾽ 

καπτήρ ἐΌ}6, κάπτω στρ ἄονγη : “βοῖζθ᾽, [ιαῦ. οαρίο, Θοὐ. πα δ Ἰοϊποᾶ, 
110. οἰόρίϊ Β6126, κώπη. 

Καπυρός ἀτν : ἀποκαπύω. 
κάρ μαῖν: κείρω. 11. 
κάρα Ποδᾶ : Τιαὐ. σογοργιη, οὐδ, ὅῖκ, οἶγαβ : 11. 
(κάραβος Ὀεού]ο, οταν ἔβα : [,ὖ. βοαγαῦδιδ, ὅδΚ. φαταθίια8 ὍΣΣ Ἰορροᾶ 
 ὙΤΩΟΘΏ ΒΟΥ.) 

{κάρβᾶνος ἑοτοῖρτ : Αβιαῦϊο ) 
᾿{καρβάτιναι 5065 (1,αὖ. οαγραΐηαθ) : κρηπίς.) 
δ αν ΟΥΘΒ5: ὅδἷκ, ζαγανηαβ ἃ τ] διῦ.) 

ία ϑεανῦ : Τιϑῦ. 607 ογδ-ἶο, ἵν. ογίαλι, Οαοῦ. λαϊγίο Ἐϊηρ,, Ταῦ, 85ϊγαϊ8, 
“κ. ογασ-αΠᾶᾷᾶ Ὀθῖθνο, οὗ ᾿τὰ μθατῦ. 11. 

ουεδλᾳ Καοδαϊηρ-ὑτουρ : χέδροπες, “ἴον Κποδάϊηρ στοαῦβ ᾽). 
κάρηνον -- κρανίον. 2. 

᾿(κᾶαρίς κωρίς ῥγάνγῃ : ζογοῖρτι.) , 
καρκαίρω ΤΩΡ : 5. ζαγβαγὶ ὃ. ταυιβῖοδὶ Ἰηβὑγτιτηθηῦ, κρέκω. ὅ. 11]. 
(κάρκαρον ρτίβοῃ (1να. φαγῸ 67) : ξογϑῖβιι, Φορε ) 
καρκίνος οΥδΔῸ : [αὐ σαηδον, ὅικ. ζαγζαβ: 

᾿ κάρος ἰοτροΥ : 51-. ζαΐαβ ἀππι. 
ΜΗ ἃ ἄδπορ, καρπάλιμος ϑυγιὺ : Ταῦ. οαγροηίιηγ, Ο Ττ. ογρ ΒΟ] γ, 

ἰύ, ἐγψρέϊ ὕο ὕπτῃ. 

καρπός Α. ἔσαῖϊῦ: Τοῦ. σαγρο, Αρϑ. δου εϑὲ Βασνθδὺ Ἑπηρ., ΓΑ. ζὶγρεὶ 
5ιδνθ, σκορπίος. 32. 

Β. νυϊδῦ: Ὁ Νου. ἡγεζῆ, καρπαία, “αὐ]οῖκ-πλονίηρ ̓  (οἷ. Ἑπρ. 
ττιϑὺ σι 6). 

κάρτος 5ἰγοηρσίῃ : κραίνω. 
᾿ {(καρύκη 5δποθ : Τιγαϊδη.) 
κάρνον παῦ : Τϑὐ. οαγΐπα τιαῦβη 611, 51κ. δαγαΐαβ οοοοαπτεῦ-8}}611. 

ΟΜΝ ὑνὶρ, κάρφω νίθμου : κελεφός Ιθρου, ΝΗῸ. βομγιη γι 5ῃγῖν οὶ 
8., 1λῦ. εἰγδυξὲ Ῥδοοτηθ ἄσν. 52. 27. 

καρχαλέος τουρΊι, κάρχαρος 5Πδ : κερχαλέος, 1]. 

ΕὉ) 
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καρχήσιον φΟὈΙ]Θῦ, τηδϑῦ-Ποδα : Καρχηδών (ϑαγ66). 
καρωτόν οδττοῦ : κάρα (οἷ. κεφαλωτόν). 

(κασαλβάς κασαυράς κασωρίς ὙἜΈΟΥΘ, μὴ) τ 1. Ῥγού6] : Ταῦ. σᾶγο οἱ 
Ταῦ. καδβδηεὶ βουδύοῃ, 51, ζαβῆ.) 

(κάσας 5δ441]6: ῬεοΙβΙδη.) 

(κασία οδδδῖῶ: Ηδ. φ᾽ ἐδ, ἀἢ.}) 

κάσις Ὀγούπον : ἔκέμ-τις, 5ὅΚ. ζαηι ἴον, κομέω. 10. 22. 

(κασσίτερος ὑϊη (3κ. ζαβέϊγαη1) : Αβϑυγίδῃ φίχαβασάαϊν, Ορρετῦ.) ῖ 
κασ-σύω 5Βυϊοἢ : κατά - Τιαῦ. διιο0, Οοὗ. δια βοὺν ἘΠπίρ., Τλῦ, βυμῖ, 8. 

δυ. 82. 

(κάστανα οποϑητύθ (Ἐπ ρ.): Ῥοπύϊο, Ταῦ, δογιῖηβ ΠδΖ6], ὙΥ δῇ. 
Αρϑ. λᾶβοί Ἐπιρ., 5ῖκ, ξαδἠᾶψαϑ ὃι ἔγ66.) 

(κάστωρ ὈθᾶνοΥ : Ῥουβ. ζλαφ οὐδεν.) 
κατά ἄονγῃ : ποτί. 32. 15. 
κατ-αἴτυξ ΠαΙτηοῦ : ἄντυξ. 17. 

κατα-πέλτης οαὐδρα]ῦ : πάλλω, 
κατ-ἄρης ἀθδοσπάϊηρ : αἰώρα. 
κατα-σώχω τὰ: ψάω. 32. 8, 
κατ-εν-ἤνοθε 566 ἀν-ἤνοθε. 
κατ-έρεξε Πα Τοπομοᾶ : ὀρέγω. 
κατ-ἢλιψ τοοῖ-Ὀθδτη : 
κατ-ηφής ἀονποεβῦ : 
κάτ-οπιν ὈΘὨϊηα : ὄπισθε. 
κάτωρ ἤομῃ. Ἡνγτηη. νἱ]. δ : 
(καύηξ σ1}}] : καύης κῆυξ κήξ, Τὴν, ἔδινα ἄν, 5Κ. τάξαι ΟΥΟΥ, κωκύω.) 
(καυκαλίς ὈΌΥ- ῬΆΓΒΙΘΥ : καυκιάλης, ζογοῖρτι.) 
καυλός 5ύαϊκ : Ταῦ. σατ5, Τὰν, ξακῖαβ Ὀοπ6. 

(καυνάκη ταρ' : γαυνάκης, Ῥογβίδη.) 
καυνός Ιοῦ : ΟδΔιπαβ ἴῃ Οατΐδ. 
καῦρος Ὀεᾶ : [ιαὖ. σαυϊϊϊα, ὅς. ξαυᾶγίβ βΒέϊησγ. 23. 
(καυσία Παῦ : Μαοράοιίδη, σκῦτος.) 
καύχη Ὀοαδύϊηρ, καχάζω ἸΔιρἢ : καγχάζω. 17. 32 
καχλάζω ῬὈΙΑΒ} : χάλαζα, ὅ. Ἶ 
κάχληξ ργᾶνε] : Ταῦ. οαἴα Ἰῖταθ, ΘΟοῦ, ὁραζζα ἐ116. Ασβ. λαφοῖ μα] Ἐπρ.ν 

0 δῖαν. δβαῖα βίοπθ. ὅ. 24, 32. ᾿ 
κάχρυς ὈΔΥ]ΘΥ : κέγχρος. 10. 
κέ ἴῃ ὑμδῦ οδ56 : ἐκεῖ, 

κεάζω 5ρ|1ὖῸ: 5Κ. ζα8. 34. ἶ , 
κεάνωθος {Π|150]6 : 5]ς, ζαδῇ, Βογδῦοῃ κασαλβάς -- ἄνθος. 34. 92, 
κέαρ Ποαγῦ : ἔα186 γθβοϊ αὐὔϊοῃ οὗ κῆρ οῃ. δῃΔΙΟΡῪ οἵ ἔαρ ἦρ. 
(κεγχρηΐξ -- κερχνῇς.) 
κέγχρος τη]Π]οὐ : Ταῦ. οἶοον,, Ῥγτιββ. ζόβῖγβ ῥθᾶ. 
κεδάννυμι -- σκεδάννυμι. 32, 



Τ, ΕΤΥΜΑ σΡΑΕΞΟΑ. τ δ᾽ 

κέδματα γαγίοοβθ νϑὶῃβ : 
εδνός ὑγτιδὺγ : 

ρος οοὗδγ: 5Κ. ζαάαγαϑβ ταϊτηοβδ.) 
116: ΟἿ. οαθ πουβθ, αοῦ. λείνα- Γαϊα οἰκοδεσπότης Ἑϊηρ, λΐσυο, 

ς ΒΚ. οὗ 116. 

κειρία οοτὰ : καιρόσεων. 9. 
᾿ κείρω οαὖ: Τιαῦ. οιυγέτιθ, Οοὔ. παύγιϑ βυγογᾷ, 116. Εὐγιοῖβ ἀχο. 

εἰω Α.. ρὉ ἰο Ῥα6ᾶ : κεῖμαι. 
ω Β. οαὖ : Ταῦ. α6-8οΐδ6ο, 1γ, βοεΐαη, Καϊέθ. 32, 

᾿κεκαδών ἀθρυϊνίηρ : 
ΒΝ ϑαβρὶπο: Ταῦ. υαρὶάιιδβ, ἀποκαπύω. 29. 
κρύφαλος -- ΞΞ Κρωβύλος. ὅ. 

δος ΠΟΙ56 : Αρβ. ἀγαΐξαῃ βιογῦ, ὅΚ. ἀγα τόσ. 25, 2, 
αὐνός ὈΪΔΟΚ : Ο ὅϊαν. ἐγήμ, 5Κ. ζυϑῆπαβ.: 25. 

αρύζω ταηυγτηιν : Αρϑ. 8ογΐ ΒῃδνΡ βουπα Ἐπ. 8ηγϊ, 582, 2, 
θη ΟἋΡ : κλωβός οᾶρθ, καλύπτω. 

οντες ᾿ΟΟ η-ὈΘδΤηΒ ἢ 
εός κολιός ϑγοοάρθοκου : ἔογεΐρτι.) 
ϑος ραύῃ : Τοῦ. οαἰϊ8, Ταῦ. κόϊαϑ, 56. 

κελεύω κέλομαι Α. ὑτρθ, κέλης ΘΟΌΓΒΟΙ, κέλλω Ἰηονθ ἃ 5810 : [Γ᾿ὕ. Κέϊεϊ 
 ΘΔΙΤΎ, ὅΚ. οαἱ Βοῦ ἴῃ τηούϊομ. 

κῷ Εν: Πυβὶς : γλύφω. 82. 2. 

{κεμάς Ηἰπᾶ : κεμμάς κεμφάς, ἰοτοῖρῃ.) 
κέμμα Ἰαΐν : ῥγδθορᾶ, 
κενέβρειον ΟΔΥΓΙΟΙ : “5ύγοπρ-Βτ 6 1Π1πρ,᾿ κονέλη βὰν οατυ, 5Κ. ἔπᾶμ βύϊμκ. 2. 
κενεών ἢἤδληϊκ, κενός ϑιρὺν : ὅΚ. φεηψαϑβ. 

ἐντέω ρυΐοῖκ (1τ. οὐγέοῖγ Βρασ): ΟΥ̓. λαπέαῃ ἤθτοθ, πατάσσω. 
᾿κέπφος ρῬούγο] : κόβαλος. 20. 6. 
κεραΐζω Ρ]υπᾶογ : κείρω. 

ἐἔραμος 1841, κεράννυμι τηῖχ : 5. φαγ' 600Κ. 
κέρας ΠΟΙῊ : Ταῦ. οσογηῖι, 1τ. οογη, οὔ. λατγη, Εππηρ., Ζά. ςγυᾶ : 
{κέρασος ομοττγ-ὗτο (Επρ.): Ο 51αν. ὀγόβζη)α, κράνον.) 
κεραυνός ὑπ πο οἱ : Κ5.'Κ. φαγι8 ΒΡΘδσ, φαὺν Ὀγθαῖ. 

δι τέρδος σαΐῃι : κραίνω. 
κέρθιος ὑγ6 6 -ΟΥ̓ΘΘΡΘΥ : [ογοῖρ ἢ 
κερκίς Α. το ἴου γϑανηρ : κρέκω θᾶνθ. 24. 
κερκίς Β. Δ5Ρ06ῃ, κέρκος [41] : Ταῦ. φινογ 6718 ἡ νοχίβδι 5Κ. οαν βοῦ ἴῃ 
᾿ς τηοΐϊοῃ, κέλλω. ὅ. 25. 

᾿{κέρκουρος Ὀοαὺ : Ογρτίαπ.) 
κερτόμιος ΥΓΘΡΤΟΔΟΙ ἢ]: Βηρ. δοοἰά. 532. 
'κερχαλέος τουρῖ,, κέρχνος ΓΟῸΡΉ 655 : Υ 6ἰβὴ οὔ ΠΟΔΥΒΘ. 
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(κερχνής ΚοΒύΓΟΙ : [ογθῖρτι, κεγχρηΐς.) 
κεσκίον ον: ΟἿ 

κεστός ΘΙ ΥοϊΔογβᾶ : κεάζω. : 

κεύθω πε: Ταῦ. οιιεέδθ, ὙΝ 6158} ομαἀΐαιυ, ΑσΒ. πάσῃ Ἐπρ., σκῦτος. 
κεφαλή ποαᾶ : Οοὔ. σίδία σ,016 Ἐπρ., ΟΗΟ.. σοϑαΐ 5κ}] : 20. 
κεχλᾶδώς νγδῃθοπίηρ : χλαρός. 
(κῆβος τηοηκοὺ (Επηρ. ἀρ!) : ἃ]. κῆπος κεῖπος, Ο Εσγρὺ. ζαΐ, ΒΙτοΙ.) 
κῆδος ΟΔΥ6 : κίνδυνος. 12. 

(κήθιον ὈΟΧ : κύαθος.) 
(κηκίβαλος 8ι ΒΠ611- 5} : ἔογϑῖσῃ, ῬΟΡΌΪΔΥ θυ ΠΟ] ΟΡΎ ααδϑῖ κηκῖδο-βόλο: 
κηκίς Ἰα106: Ο ΝοΥ. δῴαρα ὕο Ῥτο]θοῦ, Γλῦ, δφόϊἐ ὕο βρυῖπρ, 51. 
ΒΡΥΙΡ Του. 952. 

κηλάς ψ]ηαγν : κηλίς, “ ἀαγκ᾽, 
κήλαστρον ρῥυϊνεῦ : 
κηλέω οΠδΙΊη : κωλύω. 8. 
κήλη Ποιηΐω : Ο Νον. λακῖ, Ταῦ, ζωΐα: 
κηλίς 5ὐαίη : Τιαῦ. βχιᾶϊον, Ο ὅϊων. ζαϊδ οἴαν, 51. ζᾶϊαβ Ὀϊδοῖ. 99, 

κῆλον διτον : ὅἴ-. φραϊψαηι Βρθδυ-Ῥοϊηῦ, κεραυνός. 98. 
κημός τητι2216 : ὅἴκ. φαηιγῶ Ρ65: 

(κήξ -- καύηξ.) 
κῆπος σαγάθῃ : [δὖ. οσαηύριιβ, Αρ8. 0 Ἀοσβο Ἐϊηρ, λουεῖ: 17. 
κήρ ἀθαῦῃ : 110. ξάγαϑβ νχϑῖ, κείρω. 
κῆρ -Ξ- καρδία, οἷ. παῖ(δ) ἄλλο(δ). 
κηρός νγὰχ (1μαὖ. οὔγα, Τν. οόϊγ): Τὰν. ζογὶβ ἈοπΘΥ οι : 5Κ. ζαν ροι 

ουὖ. 
κήρυλος ΚἰΠρΉΒΠΘΥ: 
κήρῦνος ἃ τον οὗ 4166 : ἔογοῖρτι ὃ 
κῆρυξ οι] : Αρβ. λγδαᾶ ἴδτιθ, 5Κ. ζᾶγιιβ Βιρου, ἔαν' ταθηδίοῃ. 
κῆτος Β68.-ἸὩ ΟΠ ο Ὁ : [δ ὐ. βημαϊξίηα Β.δυκ, Αρσβ. βοοασα Βιδᾷ Ἑωρ, : 32. ὃ 
κητώεσσα [1]] οὗ ΒΟΙΊΟΥΒ : κείω Β. 
κηφήν ΤΌΠΟ: κωφός. 7. 
κῆχος ὑδηάθιῃ : Ιοῃ. κῇῆ -ε- πῆ, οἵ. πολλα-χοῦ. 
κηώδης {γερταηῦ : ̓κῆος ἴποθηϑθ, καίω. 17. 
(κίβδηλος βραυτίοιβ : ΗΘΌ. ἢ) 
(κίβισις Ῥοποῦ, κιβωτός θοχ : Κιβωτὸς -- Αρδιηθᾶ 1ἢ Ῥηγυρία. ) 
κιγκλίδες Ἰαύύϊοθ (Ἰιαὖ. σαρποείζ) : κάκαλα. 1]. 

κίγκλος νγαρύδ!! : Τὺ, ζδίο, κέλλω. δ, 
κίδναμαι -- σκίδναμαι. 32, 
(κιθάρα Ιγγὸ (Ἐπρ΄. σιέαν) : ϑϑυατθιο.) 
(κίκι οαβύου -οἱ] ρ]δηῦ : κόιξ.) 

κίκιννος τἱπρ]οὗ (Ταῦ. οὐγοζηηιι8) : ἔκί-κεσ-νος, κόμη. ὅ. 11. 19, ᾿ 

κικκαβαῦ ΟΥὟ οὗὨ ΒΟΓΘΘΟΙ -ΟΥ]. ὯΝ: 
(κίκκαβος ἃ οοἰῃ : δ. οἴοοιι8, Ζα. ζαφὰ 5τη81]}.) 

εν ἐνρέλνες ὡμπο τ νγττρξο τ, ἀννζιῦς. ὧν... ὦ, “- Ὁ - 
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δύση : ἔκέγκυς, τ σαφεζω σοποίηγιβ, Αρϑβ. οη-παρφίαη ὕο 5εϊῦ, 
ΒΚ, φαΐ θὈ6 βύγσοῃρ. 1]. 
κιλλί-βαντες ὑγ6556158 ἐτοΝεν Ἰλλῶ 55: 

κίμβιξ πἰσραγᾷ : σκίφη. 582. 19. 
κιμμερικόν ρονγῃ : Κιμμέριοι. 
(κινάβευμα -- κάναβος.) 
᾿νάβρα 5116]] : κενέβρειον. 2. 

κίναδος ἔοχ : κίνδυνος, “διπογίηρ᾽. 2. 

κινάθισμα ΤΌ Πρ : κνάω, “Βογαύοῃϊηρ᾽, 80 κίναιδος Ἰοινα (οὗ. κασαλβάς). 
Ὶ 

(κινάκη -- Ξξ ἀκινάκης.) 
(κίνδος ὃ. ΠΕΙῸ : μίνδαξ, οἷ. κάν δυς.) 
κίνδῦνος τῖβκ : Ο Νου. ἡ δέω ϊῦ οἢ Ἐπρ,, ὅἴκ. ζηδάναη, ορρύθϑβῖνθ, ἀλια 
ΠΟ ΡΓΘΒΗ͂, ὀνο-κίν διος. 

νὼ την, κϊἰνύσσομαι Ξυνίπρ : κίω. 
(κιννάβαρις τιγγάβαρι ΟΠ Δ : Ῥ ΙΒ. φη)α 7.) 
(κιννάμωμον οἰπηδηηοη : ΗΘ}. φίπηηιδη.) 
κινυρός νγα 1] πη: κνόος. 2. 
᾿(κιξάλλης ἑοοὐραά : ΗΘ}. ελαϊαϊ 568.) 
κίρκος Πα : κρίζω. 24. 
κιρρός ὑδνην : Ὁ ὅ͵ᾶν. βόγἥ, ὅ1κ. ςἄγαβ ναγϊοραῦθα. 
κιρσός γϑυθο- 6616 : κριξός : 
κίς σσουτη : Ταῦ, σοδδει8, 51. ᾿αϑῇ, γὰ Ὁ κόμη. 12, 0 κισηρίς Ῥυτηῖοθ. 

᾿(κίσθος κισθός οἰδύιπδ : κίστος, ΝΗΟ. λείβέου" γουπῃρ βύθιῃ, Ζά, οἰχλάγα 
ΟΡΌΙΟΚΙΥ. ) 

κισσός ἶνγ: ἴχεδ (76ς, Ταῦ. λφάογα, χανδάνω, “ οἸαδρίπρ΄. 80 κισσύβιον 
ΟΡ, “οαρδοϊοιβ᾽, 24, 18. 19. 

κίστη Ῥοχ: Τιαὖ. ψιαβὶζζογη, φιιᾶ ζει, Ο ὅ1αν. ζοϑὲ Ὀδβκοῦ. 
 (κίταρις ὑΐατα : Ῥοτιβίαη, ΗΘ. ζεί]ιογ.) 

κίττα ἸδΔγ (“ »τεοᾶν), ογανίῃρ: Ηδβυοῆ. κεῖσσα Τιδοοπΐαῃ, ἔχεῖθ.}α, 
Ε΄ χατέω. 91]..20. 19, 

᾿ κιχἄνω κιγχάνω Υ680} : κῖκυς. 11. 832. 29. 
᾿ κιχήλα κίχλη βοΙαἴδτθ : καχάζω, “ ομϊγρίπηρ᾽. 
(κιχόρεια κιχώρεια ΟΠΊΘΟΥΥ : ἔογοῖρπ.) 
κίω ρο: Ταῦ. οἷο οἶοο. 
(κίων ΡΠΠαν: ΗδΘΡ. ἐῖψῆη, Ῥοάθϑία].) 
κιών νγαγῦ: 
᾿κλαγγή ποῖβθ: Ταῦ. εἴαησο, ΟΝ ον. λίαξκα ὃο βογϑᾶχω, [10. ζἰορδίὶ Ἰδα ρ . 

κλαδάσσομαι Ξιισρα: κραδάω. 25. 
κλάδος ὈγΆΠΟΗ : κλάω, οὗ. κλῆμα κλών. 
κλαίω γγθ6ρ : καλέω (οἵ. Ἐππρ. οΥγ). 24. 

κλάω ῬὈγρδῖ : Τιαῦ. ρογεοῖίο οἰἄάο8, Οοῦ. μαϊξ8 Ἰᾶτὰθ Ἑῃρ. λαϊξ, Ταῦ. Κάϊε ᾿ 
ΒΌΣΙΚο, 51. ζαν' ἸΠ7 76. 

ἜΜΕΕΡ τον ἐλροδ, ἤξες, τ ε 
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κλείς -- κληΐς, 380. 
κλέος τοροτῦ: 1αὖ. ἑποζνξιδ, 1τ. οἷά, Τὰν, 8βείόιυα Ἠοποῦν, 51κ, ογαῦᾶ 

τοροσῦ, κλύω. 8ά. 

κλέπτω π5ύθ8] : 1,8. εἴορο, (ἀοῦ. λἴΐξαη Ἔπιρ. 8ηορ-ἴ ον, κρύπτω. 25. 
κλήθρα ἁἀ]ᾶον: 
κληΐς ὈΔΙ, ΚΟΥ : Τὺ. οἰᾶυϊδ οἰαμάο, Ο ν΄ οἴάϊ τι8ῖ15, ΝΉΟ, 8ολιοβϑθι 

Ἰοοῖκ Εν. 8ἰοὐ Ὀο]ύ, Ο 51δγν. {γειά Κου. 32. 84. 
κλῆρος Α. Ιοῦ : κλάω, “Ὀ1Π᾿ οὗ Θαγίῃ, 
κλῆρος Β. Ιηβθοῦ 1ῃ ὈΘΘΉΪΨΘΒ : 
κλίβανος --κρίβανος. 25. : 
κλῖμαξ Ιαά ον: ΟΗΟ. λιίοίέαγα Ἑϊηρ., 5Κ. ηἱ-ογαμψαπῖ,, κλίνω. ᾿ 

(κλινό-τροχος ΤΉΘΟΡΕν. Ἡ. Ῥ. 8. 11. 1 τλϑρ]6 : Μδοθάομῃίδῃ, [τ. οὐ δοη 
ΠΟ], Αρβ. λοίοση Ἐππηρ., γλῖνος, - δρῦς.) ' 

κλίνω 1πο]1π6 : [ιαῦ. ἐη-οἴζηο, ΑΡ5. ἡ μίαη, ὕο Ἰϑαῃ Ἐπρ'., 110. 8εϊδέδ, 53, 
ογὶ. Ἤρμοθ κλῖτύς 510Ρ6, 1,δύ. οἰὔυιι8, (ἀοῦ. λϊαΐη8 Ὦ1]]. 

κλισίη -- καλιά. 24. 

κλοιός 6018: κλείς. 7. 
κλόνις ο5 βδογιπῃ : δῦ. οἰπηιῖ8, ὙΥ 658 οἴη, μἰρ, Ο Νου. λίαιθη, Ὀαύοοὶς 

Ταῦ. βφιανιγυὶβ ὨϊρΡ, 5. φγσηῖβ Ὀαύίοοκ. 
κλόνος ὑῃτοηρ : κέλλω. 24. 
κλοτοπεύω 468] 5 ὈὉ]Υ : , , 
κλύζω νγ88} : Ταῦ. οἴο Ῥαγρα οἰοᾶοα, (οὔ. λζιέγ8 οἴθαπ, Τλδ, βυϊόέλ ΒΥΤΘΘΡ. 
κλύω θᾶ: Ταῦ. οἶμιο, Οοὐ. λἴδγηα Ἀθατὶπρ Αρβ. λϊπμα Ἰουᾶ Ἐπρ., λἰγϑέία 

1ιβύῦθῃ Επηρ., Ο ὅ]ων. βζμδὲ Ὀ6 8116, 51κ. ογρ θὰν. 
κλώζω Ποοῦ : κρώζω. 25. 
κλώθω 5ρίῃ : κάλως. 324. 
κλωμακόεις τοοῖὺ : κλάω. 
κνάπτω οδγα γγ0ο0] : σκάπτω. 32. 24. Ἤδπηοο κνάφαλλον κνέφαλλον Ποοῖς 

οἵ νοοὶ. 
κνάω ΒοΥΙΔΡ6 : Οοὗ. ἡπαβηιϑ βοῖύ, 110. ζηάβηξί νχα]ϊονγυ. 94. 

κνέφας ἀδύκηθθβ : ἔσκέμφας, οἵ. Τιαῦ. ογοριιδοιζεηι, δκ. ζβῆαρ αἰρμεῇ ᾿ 
σκέπας. 52. 24, 

(κνῆκος ὑμ15016 : κνηκός γϑίίον, ὅΚ. ζάμεαῃ 5018.) 

κνήμη 166 : τ, οπάμι, θοπθ, Αρβ. λαρυύῆνα Ἀδὰ Επηρ. 
κνίδη πούν]6: Αρβϑ. ηοέοῖο Ἐπηρ,, κνίζω. 
κνιζός οχοϊούμι : κίναιδος. 1 
κνίζω 5ύϊπρ : οἷ. κνάω. ͵ 
κνίσῃ 51261]1, αὐ : ἔχνίθ-7)η, Τιδῦ. πάον, ὅΚ. σαπαδιαβ 5τὰ6 11, 920. 17. 19. 
κνίψ -Ξ- σκνίψ. 582. 
κνόος ἑοοὐζα}] : 110. ἀηαικὶ ὕο την, 5Κ. ἀηνῶ αὐῦον ἃ βουπᾶ. ᾿ 
κνυζάομαι νγΐπο : Του. ζιηρδβίόέ ἴο στοδῃ, 51. ζω], οἵ. ργδβθοθᾶ. 24. 
κνυζόω ἀϊδῆρσιγο, κνύω Βογδύοῃ : οἷ. κνάω. ΐ 

κνώδαλον τιοηδίογ, κνώδων ἐοοίῃ (οῃ ἃ 5ρΡ681) : [,δῦ. οαοδπα οοπα, 1. 
καπάμ 1 Ὀϊΐρ, 51. ἀλαα οἴονν, σκεδάνννωμι. 832. 24. ᾿ 

ἄ 
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5166Ρ : ̓κνωγῇ-τἼω, Αρβ. ἡπᾶρίαη, Ἐϊππρ. παρ. 
γάλεμος ὈΟΟΌΥ : ΗθΒγοἢ. κόαλοι βάρβαροι: 

κόαξ ΟἿ οὗ ἵγορ8: Επρ. φιαοῖ;. 
κόβαᾶλος τορτιϑ: ἔχόφ-αλος, Ο ΝΟΥ. σαῦδα ὕο τηοοῖκ Ἐπρ, σαδδϊο σιδϑονὶδῖ, 
δε σοθη )αῦϑογ. 20. 
ΠΧ Ἰ τάυμεει: Ταῦ. σοηρῖι8, Υ ΘΙ5}. οισοῦ, θοοῦ (Επρ'.. οοαςἢ), 5. ραηάλιαϑ8 
ΞΘ [1 

κόγχος ῬΘᾶ56- 800} (1. σοπο 8) : 

κοδύ- μᾶλον ααΐϊποθ : ἔκοδομό-μᾶλον, κοδομεύω τοᾶδὺ ὈΔΙΪΘΥ,.. “ ὈΤΟ ἢ 
 ΔΡΡΙο᾽: 85. 1]. 
κοέω ρεογοοῖνθ : Γἰδ. ζαιυσίϊ νγαῦοι, 51. ζαυὶβ τεῖβθ, θνο-σκόος. 82. 84. 

κόθορνος Πλ}1-Ὀοού, κόθ- τουρος ἀοοῖκ-(α]]6α : Ἡθβυο. κοθώ βλάβη, 1,0. 
᾿ ρααϊνεϊ ἴο 5ΒροἹὶ], 5Κ. σαπαΐϊι Ἰμ͵αγτθ. 20. . 
κοΐ ΟΥὟ οὗ ΡΟΥΚΟΥ. 
'κοία ὈΔ]] : 
πλλω ϑᾶρθ δροαυῦ: Ταῦ. σαδοι8, Τν. οαθφοῖ, ὈΠπᾷ, αοὔῦ. λαΐῇβ ομ6- 

᾿ς 6Υ86 
κοῖλος ΠΟΙΟΥ͂ : ̓κόξιλος, κυέω. 84. 
Κοιμάω 11]] : κεῖ-μαι. 7. ; 
κοινός ΟΟΙΏΤΏΟΗ : Γι. Ομηι, ΤΡ. 60η.- γι. 17. 
[κόιξ κόις ραϊτι : Ἐργυρύϊδη.) 

ίρανος δρᾶ Υ : κοέω (οἷ. ἀγρέω ἄγω.) 

᾿(κοκκάλια κωκάλια 5}8115 : [ΟΥΘΙΡ.) 

᾿κοκκο-βόας 5}11}1, κόκκυξ οἸοΚοο : οποτηδίοροοίο, Τ,αὔ. σιοίζιδ, ΤΥ. ομαοῖι, 
ὲ Ἐπ. ομοζοο ὁοοῖ, Ο ὅϊαν. ζωζαυΐοσα, ὅδ. κοβίϊαϑ. 

(κόκκος ΚΟΙΠ6] οὗ ροτηδρυδηδῦθ : Ταῦ. ουϑουιζδιηι, ὕσγινον, οἷ. ὄγχνη.) 

κόκκῦ ααϊοῖκ : Τηο1]. 
(κοκκύ- -μηλον ἀδιηβοι : Η60,) 
κολάζω ῬΌΠΙΒΗ : κόλος. 
κόλαξ Παύίεογου : Ταῦ. οοἶο, κέλλω. 7. 
᾿κολάπτω Ρ60Κν, κόλαφος Ὀυΐοῦ : σκαριφισμός. 32. 2. 2 
᾿Κολεόν κουλεόν 5Πιοδίῃ : 

᾿ κολετράω ὑγδηρ]6 οἱ: 
κολίας ἐππην : 
κόλλα ροἷπο: 110. {ἰ)οὶ: 

᾿ (κόλλαβος κόλλιξ κολλύρα οαΚο : ἔοτοῖρτι. Φ 
(Α. Βουϑ οὗ Ιγτϑ: 

᾿ς κόλλοψ Β, οΔ11ὰ5: Ταῦ. οαἴΐι8, 5. φαϊξαβ ΟὨΪΡ. 
 (κόλλυβος ἀοιῦ : ῬΠοΘπΗΙοΙδη.) 
᾿(κολλυρίων κορυλλίων ὑῃσιΒἢ : ἔογοὶρῃ.) 
'κολοβός 5ὐπηίαα : Οοὐ. μαϊζβ ῬοοΥ. 2. 27. 
κολοιός ἄδλτὺ : κορώνη Α. 25. 

᾿ς ος ἀρραα κολουτέα κολυτέα ἃ ὑγ66 : []Ρᾶγδθ8ῃ.) 

ΕῚ ᾿ 

ἀξ. 
ἐφ 

ἧξ. 
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(κολοκἄσιον Ἰούπϑ : Ερσγρύϊδη.) 
κολό-κῦμα 5:76}, κολο-συρτός ὑππη]ὺ (σύρω) : κλόνος. 
κολοκύνθη σουγχᾶ : “γτουπᾶοά;,᾽ Τδῦ. σωϊοῖέα, Τὴν. ζωΐξα ῬΑ], 5Κ, ζῆι 

Θαβῃοη. 2. " 
κόλος 5πὐπηἑεᾷ : κλάω. Ἡδποο κόλον στοδαῦ ᾿ηὐθϑόϊηθ, “5 μου ὕου  ὑμπδῇ 

5118}. ᾿ ᾿ 
κολοσσός 5ύαὐιι : Ταῦ. ΟΥ̓ασ6η8 φγαοίζἼ8, Αἰ, λίαης ΠΡΑ Ἑῃσ. 

ζαγς στον ὑμπ. 2. 19. 
κολοφών βηΐβῃ : κορυφή. 2. 

κόλπος Ὀοϑοῖα : Αρϑ. ἡυσαϊ νϑαϊῦ, Τὰ. ζἰΐρα ἈοοΡ. κ᾽ 

κολύβδαινα οΥὯ}, κολυμβάω ἀϊνο : κορυφή, οἵ. ἨΘ5γ6Π. κερανίξαι (κάρη 
ἄϊνθ. 25. 32. 0. δ᾽ 

κόλυθροι ὑοϑύ16165 : “σκόλυφροι (οἷ. ἐλεύθερος), ἀπο-σκολύπτω. 32. 

κολώνη 811]: Ταῦ. οοἰϊέθ φοϊειημθη ομϊηιθυ φοἴδιι8, Αρ5. ἦψὲ Ἑπα., ἢ 
κάϊηαβ. 2. Σ 

κολῳός ὈΤΔΥ] : κλόνος. ἐπε, Ἢ 
(κομαρίς -- κάμμαρος.) 

(κόμαρος αὐυῦο : Τάς. ᾿δηιογαὶ 8, Ῥἱαπῦ, 51κ. ξαπιαϊαπι, κάμμορον.) 
κομέω ἰεπᾶ : κάσις. 
κόμη Παῖγ : Ο αν. ζοβηνΐ, 51. ζαϑῖν υυὰὉ, βῆανθ, κασαλβάς. 88. 
(κόμμι συτα : Οορύϊο ζοηιδ.) 
κομμόω ἀθοογαῖοθ: κόσμος. 19. 
κόμπος ΠΟΙΒ6 : κόπτω, “ ΟἾ45}}. 952, 
κομψός οἸαρσαηῦ : 110. δφιυάηδιδβ ἤπθ. 27. 
κόναβος ἀπ : καναχή. 
(κόνδυ οὰρ : 5. ζἀιαιᾶαϑ πὰρ, 566 κυλίνδω,) 
κόνδυλος Κπποῖκ]θ: ὅδ᾽ς. ζαπάαϑ ἸατηΡ. 
κονίδες ηἰύϑ: Ταῦ. ἴοηαῖο8 (-:- Ομ 6465), Ασϑ. ᾿ηΐξι Ἐπρ., ΒΟΒΘτα. ληϊάα: 

κόνις ἀυῦ : Τιαὖ. οὐγυῖδ, κνύω, . Ἡθποθ κονΐ-σαλος ἀιτιϑύ, σάλος, 17. 
κόνναρος ρῬυϊνοῦ : ἔογοῖρη ἢ ᾿ 
κοννέω πυηδογαίδηα : κόσ- μος. 19, 

κοντός Ρο]6: κεντέω. 7. 
κόνυζα -Ξ- σκόνυζα. 532. 
κόπις ὈΔΌΡΙΟΥ, κόπος (011, κόπτω 5ύγκο: 10. Σαρόϊξ ον Ὁ ὅ1αν, δον 

οαδύγοῦθ, δ]ς. οαρ συϊπᾶ, 92. 
(κόππα Ὁ : Ηδ6}. ζορλι.) 

κόπρος ἀυσηρ : Ο ὅἴαν. ζοργῶ 4111, καπνός. ᾿ 
κόραξ γάγοη : [δὖ. οογυῖϑ, Ασϑ. ἀγᾶζη γτῶνθὰ Ἐπρ., ἄγος ἌΝ ὉΠ 
Ο 5ῖαν. ἀγιζκῆ τάνϑαι, κρώζω. 

κόρδαξ -- σκόρδαξ. 82. 
κορδύλη 5νγο Πρ : 5Κ. σὔάαϑ, κορθύω (ςἷ. αἰδώ5). 
κορδύλος -- σκορδύλη. 32. 
κορέω 5.Χ1860 : κρίνω. 
κορθύω ταΐδβ6 : κόρυς. 
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(κορίαννον οοτίδπάᾶον : ξοταῖσι.) 
κόρις Ὀπρ: ὅ[Κ. οἄγ δᾶ νγοοάϊουδθ : Τιαῦ. σεγγο, ὅ8]κ. σαν τῆονθ, κέλλω. 

ορος κόρχορος ὈἰΠΙΡΘΙΊΘΙ : ζΟΥΘΙΡΊ.) 
υγή ὑυτηυῦ : κραυγή. ὅ. 2. 

κόρος βαύϊοῦυ : ΤΑὖ. βχόγί [θϑά. 
κόρση ὕδμηρ6 : κρόταφοι. 24. 8. ᾿ 
᾿αμῷ οαἰαΥΤἢ : Αρϑβ. ἢχοῖ ταῦσυβ, 5Κ. ομαγα ῬΟΌΥ, σκόροδον. 82, 2. 

βος κορυφή ἰορ: “νοτίοχ᾽, Οοὐ. ἀναΐγϑαη ὕστη δθσαῦ Ὁ Νον. 
ἀυΐν 1 οἶτο!θ, ον Επρ. εοἰνοῖτα, ( μ ] τ) ονουύασῃ εὐλέγί, κρωβύλος 

 κύρβις. 2. 19. 832. 
κορύνη οΟἸΟὉ : 
κόρυς ΠεοΙπιοῦ : Ἄρϑ. ἡχεδάαη Ὀ6 οονοτϑᾶ, 1,10. ἀγώισα 680. 

κορώνη ΑΔ. οτον : [,αὖ. σογΉἶα;, κόραξ. 2. : 

κορώνη Β. Βαπάϊθ, κορωνός ουγνοά : κυρτός. 
“κόσκινον 5ῖθνο: 
'κοσκυλμάτια 5ογδρϑ5 (1 δῦ. ἐμ κοαντί σκύλλω, οοἸηῖο Κα ]Ποδδίοη. 

κόσμος οΥάσ6Υ: 
κοσταί ἃ ἤ5} : ἔοτοῖρε ἢ 
{(κόστος ἃ 5Ξρίοο : 5Κ. ζωδἤξαπι.) 
(κότινος οἰϑαπάᾶθυ : κύτισος.) 
κότος πυδύῃ : Ο 1ν. οαΐΐι βαθθα, Αρβ. μεαᾶον ἴαγν, ὅΚ. φαΐγιυιβ ΘΏΘΤΩΥ, Ν 
ΒΕΥΘΥ. 
προ ϑϑγαθ οὗ εἰδείης; μ6 ποδᾶ οὗ ἃ ρυρρεῦ, κοττίς κοτίς μϑδᾶ: 

ὈΥΘΙΡΉ.) 
(κόττυφος κόψιχος ὈΪΔοκΚ τά : Ο ὅ]αν. ζοβἄ.) 

᾿ κοτύλη οὔρ : [,αὖ. σαΐζηο8, (οὐ. ᾿ἀφέλ)ο ματα ου, ὅΚ.. οαέ Ὠ1ά6. 
κοῦ -- ποῦ. 532. 

(κοῦκι -- κίκι.) 
(κουράλιον οοταὶ : 5Κ. ζυγιυυῖίοαβ γα γ.) 
κουρίϑιος γοἀα64, κοῦρος γουδῃ : κυρσάνιος. 1. 
κοῦφος [ἰσπῦ : Ο ὅϊαν. συδαίἑ τον. 20. 
(κόφινος Ὀαϑὶκοῦ : (141116 σουδηϑιιβ ΓΟ ΚΟΥ 687.) 
(κόχλος 4 5}6}1-8}} : κόλχος, κάλχη, ἴογεῖρ!.) 

κοχυδέω βύγϑατηῃ : Ηθϑυοῖ. κοχύ πολύ : 

᾿κοχώνη Ὀγδοοῖ : [,αὐ. οοαα, Ο ἴτ. 6088 ἕοοῦ, ΝΗ. ᾿ἄεϊιϑε Ἰπβὶᾷθ οὗ Κηθθ 
Ἄρϑ. δῆ, μ661 Ἑπῃσ. λοοῖ;, 8Κ. ζαξείαβ ΔυΤοΡ δ. 

(κράβυζΐζος ἃ 5}}6}1- 8} : κάραβος.) 

(κράγγη -- καρίς.) 
κραδάω 58 κο, κράδη Ὀγᾶποῖ : Δ ΘἸΒ} οἵ΄ γὰ ἀσπο, 1.10. δζϊαπανέ,! ὙΤΑΨΘΥ, 
5, ἐαγά βρείηρ, οἵ. σκαίρω. 952. 

κράδος ὈΠΡΕύ: 
κράζω 1 οτγ, κραυγή ΟΥἿὟ : Ασ5. ἀγίησαπ ἴο βουπᾶ Επρ. τί, Τλδ. ἀἐγαξές 
Ε θαγ, 28, 17. 
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““ 

κραια-ίνω κραίνω ΔΟΟΟΠΊΡΙΒῈ : Πμαῦ, 6618 τηλῖκον ογθο, Τάδ. ᾿ωγεϊ να ὦ 
Κ. λα ἄο. 24. 

κραιπάλη πϑδίιβοῶ : οὗ, κάρος. 17. 
κραιπνός -- καρπάλιμος. 24. 17. 
κράμβη οἀνθαρε (“τὶ ΒΒ πο. Ιθαν68), κράμβος ὈΠρΗ : 

24. 19. 

κρανὰός τοοῖτν : οἵ, κραταί-λεως. 
κρᾶνίον 5ΚῈ1]]:: Τιαῦ. οογγιι8, ΘΟ οὐ. ᾿ναϊγηοὶ, κράνος (οἷ, Ἐΐπρ', 5} ΟΣ ἴ 
5Κ41 “Ῥον]}. - 

Κράνον ΟΟΥΠΕ] : Τιαὖ. ΘΟΥ̓ΊΔΙ8 : 24, 
κράνος ΠοΙτηοῦ : κέρνος ἀἸ5}, Ο 51αν. ἔαγα οὰρ, 51, σαγιβ Ἰκϑυθϊο. 
κραπαταλός ἃ 5} : ἔογοῖροι ἢ 
(κράσπεδον Ὀογᾶον : μάρσιπος, οἵ. κἀνδυς.) 

(κράστις κρᾶστις οὙΔ55 : 8ἃ]. κράτις γράστις, ζογοῖρ!.) 
(κράταιγος ὑπογη-ὑγ66 : 8]. κραταιόγονον, ἴογΘῖρΊι.) 
κραταί-λεως τοοῖτν : Οαοὗ. λαγάτβ Ὠατὰ Ἐππρ,, τ λᾶας. 24. 
κρατευταί ΦΠΘΙΓΟΠΒ : 

ΚΡ ἡ κάρτος, κρατύς βύγτοῃπρ Ἶκρεντύς οἵ, κρείσσων ἵκρέντ-)ων. 

κραῦρος τουρΡ : Τιοὐῦ. ζγαιιδβόξ ΠΥ Θἢ οαὖ, 5868, 
κρέας τηθαῦ: [τ. οάγη ἤεβη, αοῦ. ἀγαῖυ ΘΟΥΡΒΘ, 5κ, ἀγαυὶδ 65} τ 

ογάάιιδ, Ασβ. ἡγοᾶν Υϑ Ἑΐπηρ.; 5Κ, ἀγᾶγαδ. 84. 
κρειττόομαι ἢᾶνΘ ΘΧΟΥΘΒΟΘΠΟΘΒ: κροτώνη. 17. 
κρείων ΥᾺ]ΘΡ : κραίνω. 9. 
κρέκω τηδῖτΘ ἃ ποῖβ8 ὈῪ βγη : κράζω. 
κρεμάννυμι Βαθροπᾷ : Οαοὔ. ἡγαηγαη οὐ ον, 5[κ. ζγαην οἸἸτη. ᾿ 
κρέμβαλα οαδύαποῦβ : Οοὐ. ἡγορ)αη ὕο ΟΥὙΥ Αρβ. λδαῦρο ἈδῚΡ Επρ. ., Ὁ 511. 

βἰγηἥϑδίαϊ,, τοῖσι, ὅ1κ. ἀνα} οὐϑᾶκ, σκερβόλλω. 82. 27. ς 
κρέξ ἃ Ὀϊγᾶ : Τὰὐῦ. ζιγῖα ὕθυΚου, κράζω. 
κρήγνος σοοᾶ : κραίνω, οἷ. μεσση-γύ. 
κρήδεμνον γ61] : «κάρα - δέω. 
(κρῆθμον Βδταρ γα : ἃ]. κρίθμον, ἔογο]ρη.) 
κρημνός ο1Π|: κρώμαξ κλῶμαξ ὮθΔΡ οὗ Βῦοῃθ8, κλωμακόεις. 25. 

κρήνη ΡΥ : κάρηνον (οἷ. Τιαῦ. οὠρυΐ). 
κρηπίς Ῥοοὺ (Ταῦ. σαγρέβοιιζιι8) : ὙΥ ΘΙ5} ογψαά Βῃοθιηδῖου, 110. 

5806: σκορπίος, “οὗ οαὖ Ἰοαῦμογ". 82. 24. 
κρησέρα 5ῖ6ν6 : 1. ογίδγιην, Ασβ. για αοῖ Ἐπ. γἱάαϊο, κρίνω. 
κρησφύγετον τοὐγοαῦ : Ἢ 
κρίβανος ονοι : οὔ. ᾿ϊαΐδ8 Ὀνοδᾷ Ἐπρ. ἴοαγς ΤΑῦ. εἰδραϑ Ἰοαῇ, 51κ. Ὧι.» ππ 

Κιθομοη, οἵ, κεράννυμι. 28. ἡ 
κρίζω οΥϑαῖκ, Ἰδιρῃ : Οοὔ. λίαΐαν Ἐΐπηρ., κράζω. 11]. 
ΚΡ κρὶ (οἵ. βᾶ) Ῥδυου : ἔχερσδή, Ταῦ. πογάοιτι, ΝΉΘ. σογϑίο, 

κρίκος τἷπρ : Αρβ, γίηρ Εἰηρ., κυρτός. 24. ὅ. 
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μνον πιθᾶὶ, κρίνον 1Π|Ὶν (΄ ὁμβσηρίον, ἀθῆδηῦ᾽), κρίνω βοραταΐθ: Τιδύ. 
μὰ γ7γη0, ἴν. βοαγαΐηιν 1 βαραγταύθ, οὔ. δἰρεῖγβ οἱθδυ, 1, ϑ[υγ ὕο βοραγαῦύθ. 

94. 
ς Α. τάχη : Γιδῦ. οογυι8 βύαρ, ΑΡΒ5. Λϑογοί ἀρνὶ ἤδε κέρας. 24, 84. 

Ἃ ριός Β. νοίοι : Τιαΐ. εγαςοα.) Ι 
" βύδιηρ : κρότος κείρω. 
κρόκη ῬΘΌΡ]6 : Ο [ν. οἴοεῖ, βὔύοπθ, κἀάχληξ. 28. 

Κρ οκόδειλος κροκύδειλος ᾿ἰσαγᾷ: “γ6ΠΠον-προῖκοᾶ᾽, 5ᾳ. - δειρή. 
[κρόκος Ξε τοι : ΗΘ. ζαγζδηι.) 

᾽ ας ἤγθηϑ : [ἡ ]18}.)} 
ὅω ὑοεαϑῦ : κάρφω. 24. 19. 

βυον κρόμυον οπῖοπ : [τ. εγοαηιΐ, 11 ραν], Αρβ. ἀγαηιβο Ἐϊπηρ. 
ἡ80..8, Τὐ. κογηνιδχο.: 19. 85. 

Με ὑ]οτηθηῦβ, κρόταφοι ὑθηηρ 1685 : ὅΚ. κᾶξαϑ ἴορ, Ϊὰρ. 19. 
κρότος ποῖ : ̓5ΌΧΟΚΘ᾽, κείρω. 24. 

: κροτών ἐϊο1κ, Ῥαΐϊγτηα ΟἸγῖϑὺϊ (σιὐῃ βοθα 1 ἃ θ10Κ): κόρις. 24. 

Ξ ΘΧΟΡΘΒΟΘΠΟΘ ΟἹ. ἔγθ68 : [αὖ. ογαΐε8, ὟΝ ΘΙ5ῃ} οἰιυγαὰ παγα]6, ΘΟοὐ. 
᾿ δαιινείβ πρὶ Ἄρβ. ψγάοί αγα]ο Ἐΐηρ., Ο ὅν. ἐγρίαϊ Ὀθηᾷ, 851κ. ζαγὲ 

ΝΝμΩς γκίρι: : κρήνη, ΑΘ60]. κράννα. 8. 17. 
(κρούπαλα κρούπεζαι βεθοῦβ : κρηπίς.) 
᾿Κρούω 5ὐγῖκο : Αρϑ. ἀγόγαη βῦϊ ὰρ Επιρ.. τρ-γοαν. 84. 
κρῦμός ἱγοδὺ : ΑρϑΒ. ἡγζην Ἐπρ. γῆηθ, Τὺ. βχαγηνα, ὍΚκ. φαγαβ ΟΥ̓ΘΆΤΩ, 
κρύος ἰγοβῦ, κρύσταλλος ἴθ: Ταῦ. ογοϑέα, Τγ. ογμαϊαϊ, μαγᾷ, Αρϑ. ἡγᾶβο 
ΠΘΆΡΡΏ, Γ10. ἀγιδχα 81]. 84. 
ζρύπτω Πἴά6: Αρ5. λγῷ τοοῦ Ἐπρ., καλύππω. 28. 

'κρωβύλος ἰορ-κποῦ : κορυφή. 24. 28. 
κρώζω οἂνν : Οοὐ. ᾿γμζγαη, οἵ. κράζω. 
ρωμακίσικος ΡοΥΚΟΥ: 

ον ὈΠΠ-ΠΟΟΪ. : καρπός. 24. 
σός ὈΙΪΟΠΟΥΙ : κρόσσαι. 324. 

δοααῖτο : Ο ὅ]αν. δζοίϊ, κτῆνος, ὅς. ζϑηαίγαηι ἀοταϊπίοη. 6. 

ΚΙῚ: Οοὐ. εζαΐϊἠὴβ ᾿ᾶττὰ Ἐππρ, 8οαΐδο, δὶς. ζδῆαη, ᾿μ]ατθ. 6. 
ΘΟΙΩὉ : ξαίνω. 6. 

κτίδεος οὗ νγβὲβθ]-βἰκῖῃ : 
᾿» Τουπά, κτίλος διηθ : Ο ὅἴδν. ρο-ϊὲ ὑο τοϑῦ, 51, ζϑλὶ ἄνγθ }], κτάομαι. 

᾿Κτὶ ΠΟΙΒΘ : κόμπος. 6. 14. 

Δ ΞΞ ὀκτώ (οἷ. μέν σκορακίζω). 
ν ΟΡ: [ογοίβει, κάνθαρος κήθιον κώθων.) 

' Ὀθδῃ, κύανος ἃ ὈΪπ6 τηθύδ] : Ταῦ. οαοϑέιι8 δαφγμζειι8 οαοίιηι, Α98. 
᾿ λαουθη ῬΙὰΘ μορΐοη 5ΚὺῪ Επρ. λθαυθη, 10. ϑεὄηναβ σύθυ, ὅΚ. φγἄηιαβ 

νὰ ως. κυέω. 
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κυβερνάω 5ὕοον (Ταῦ. σιιδογηο) : 110. ᾿ιπιδνῖεὶ, ὅς, ἔαϑαγαβ Ρο]6. 
(κύβηλις ἃχθΘ : ἰογοῖρι.) 
κυβιστάω ὑπηη0]6 : Εἰ Μ. κύβη ποδᾶ, οἔ, 5Κ. ἐωδμς ἴορ. 
κύβιτον εἸρον : 51: ο]1δη, Ταῦ. συδίδιηι, κύπτω. 
κύβος ἀϊ6 : Θοὔ. ἧτρ8 μὶρ Επρ. λΐρ βοορ δμιρ, οἷ. κύπτω. ᾿ 

κυδάζω τον]6 : ΟΙαν. ἀιαϊε, 51κ. διά ἴθ. Ηθμοο κυδοιδοπάω (δοῦα ςς 
τηϑ κο ἃ ποΐβθ, κυδοιμός ὈΡΙΌΔΥ. 92, 

(κύδαρος ἃ 5810 : ἰοτοῖρπ.) 
κῦδος ΥΘΠΟΜΊΙ : 
κυέω οοποοῖνοα: [,αὖ. σαῦσι8 οσινηνιζι8 ἱησίοηβ, Θϊς. φυὴὶ 5ύγ6 }}, 91]. 
κυκάω τηῖχ : Γιαῦ. οοοἰϊθαγ' Βροοι, Αρβ. βοοασαῖν Βα κα πο. 32, 
κυκλάμῖνος ογοϊδ 61 : 54., “γι ὑπ ὈογουΒ τοοῦ᾽. ' 
κύκλος οἶγοῖο : Αρϑ. λδυδοσοῖ στ 661 Ἑππρ., Ο Ηἴαν. ζοῖο, ὅς, οαΐγαϑβ: μ... ᾿ 
κύκνος 5υσδη (δῦ. ογοηιι8): 5Ἰς. φαζιιαβ Ὀϊγά : , 
κυλίνδω τ0]] : 51κ. διπιάαϑ (Ξ “Καϊπ 45) ἴορ, ὰ 5. 2. 
κύλιξ θον] (Ταῦ. οαἴϊα): κάλυξ. 11]. 
κύλλαρος -- σκύλλαρος. 32. 
(κύλλαστις 5ρο10-Ὀγτοδά : Ἐξργρύϊδῃ.) 
κυλλός -- σκολιός. 82. 1]. 
κυλ-οιδιάω Πᾶν 5.γ0116Π ΘΥ̓65 : κύλα οΟΥγ61145, Ταῦ. οὐϊζιηι, καλιά, -- οἰδέω. 

11, 

κῦμα σψχᾶνθ, ΘΙΏΡΥΥΟ : κυέω (οἵ, οἷδμα). ὟΣ 
κύμβαλον ογηιραὶ, κύμβαχος Ῥτομο, κύμβη ρΡίσοοι (“ δαπθ]ον ᾽, Ῥοδῦ, 

κυμβίον οὰρ : κυβιστάω. 82. Ἂ 
κύμινδις πὶρσηῦ-͵ν (Τοπ δ) : 

. (κύμῖνον οὐταῖπ : ΗΘ. ζαηυηιδη.) 

κυνέη ΠοΙτηοῦ : κυέω. 
κυνέω Κιπ5: 5Κ. οὔδβἢ, βιιοῖς, 88. 

᾿ κύπαιρος κύπειρος ρΆ]Π] Πρ Α16 : κάπτω, “ἴοάάοτ᾽, 14. 9, 
(κυπάρισσος ΟΥ̓ΡΥ6885, κύπρος Α. ἃ ὑτα6: ΗδΌ. ζδρῆοτ.) 
(κύπασσις ἔγοοϊς (Ταῦ. φαρὶξῥιηι) : Ῥουβίδπ, κάπτω, “ οαρδοῖουβ᾽᾽.) ΤΩΝ 
Κλσηλον ΘαΡ, κύπρος Β. ἔοι! ρΆ110π85: [,αὐ. οσὥρα (Εν. σι), κάπτω, 

(κυπρῖνος οὐ (Επρ.) : 51κ. φαρλαγαϑ.) 
κύπτω 5Βἴοορ, κυφός Βἰοορίῃρ : [,αὖ. δεῦο ἑμοιηῖδο. 
(κυρβαίη ροντϊάρο : Εσυρύϊδῃ 3) 
(κυρβασία οἂρ : Ῥογδίδη, 564.) 
κύρβις ΡΠ: κορυφή. 11]. 28, 
κυρέω τηθοῦ : κέλλω. 1]. ; 
κυρηβάζω Ρυΐϊ : κρωβύλος. 80 κυρήβια Ὀτδπ, “ ἰορ5᾽ οὗ ὑπ6 βίακβ. 92. 
κυρίσσω Ὀυΐύὺ : σκυρίπτω, οἷ. σκορπίζω. 82. 11. 2. ; 
κυρκανάω τηΐχ : Ῥγτθ5. δίγρω- αν δ Ὀδουϊαρ-]8.416. 
κῦρος ΔυύμοΥ Ὁ : Ο Ττ. οαὩ 7 μ6γο, 51. ρἄγαξα Του ϊυαᾶθ, κυέω. 
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᾿ νιος γουθῃ : 
"πὶ γ}661: Ῥγιβ5. ζογίο Θμοϊοβασο, 5’ς. ζαύαβ ἸοΚουνγουῖς, κροτώνη. 
ΕἸ 

κυρτός ουγνοᾷᾶ : Τιαῦ. οεγυιι8 οογέζηα οἴγουβ, Ο [τς οὐ σγτοβ, [1ὐ. ἀγοΐισαβ 

 ογοοκοᾶ, σκολιός. 52. 1]. 

κύσθος ΘἸΠΠΌΒ, κύσσαρος 8πι5, κύτταρος ἃ ΠΟΙΙΟΥ : Ταῦ. σμηηοι8, ὅΚ. 

φυδ].18. ἃ ΒΟΊ]Ονν. 
πίτς ὈΙιαάάᾶσν: Ταῦ. σιέα, ὅΚ. (οιέ ἀεῖρ,". 90. 

᾿{κύτινος οαἸΥΧ οὗ ροιηθρυδηδίθ, κύτισος ΟΙονΘΥ : ξοΥβΙρ.) 
κύτος ΒΟΙΊΟν : κυέω. 
3 ᾿(κύχραμος οὐξοϊδῃ : ξογοῖση, ἃ]. κέχραμος κίχραμος κιγκράμας.) 
κυψέλη ὈοχΧ, κύψελος βϑιη ἀ-τηδυῦϊι (΄ θα] αϊπρ' ἴῃ ΠΟ]65}) : κύμβη. 
ἦν κύων ἄορ: Ταῦ. οαη δ, τ, οὐ, αοὔ. λιμιά8 Ἐϊηρ. λοιπά, Ταῦ. βχῶ, 5. ρυαῃ-: 
᾿ κυέω, “Ῥγο!ῆο᾽. 
κῶας ἤδοοσ: σκῦτος. 92. 

(κωβιός στιάρσοοι (1,αῦ. σσδίο, Ἐπρ.): 5᾽ΙοΠαα κῶθος : “ Ὀἱσ-ποδᾶθα᾽, 
᾿ς κύβη, οἷ. κέφαλος ταυ]]οὐ.) . 
(κώδεια κωδύα ποδά οὗ ἃ ῥἰαπῦ : ἃ]. κώδη κώδιξ, ἕογοῖρ!ῃ.) 
(κώθων Ξε κήθιον.) 
κωκύω ποτ]: Τὺ. ζυζίῖ, 5Κ. δὰ. ὅ. 

᾿κώληψ ΠΟΙΟΥ͂, οὗ ὑπ6 Κηθθ, κῶλον Ἰΐπι : κλάω (οἴ. μέλος). 8. 
κωλύω Εἰπᾶοτν.: Ταῦ. οσαἴνον, ΘΟοῦ. λοΐίοη, ἀθοοῖνθ. 

κωλώτης -Ξ- ἀσκαλαβώτης. 
κῶμα 5166} : κάμνω, οὗ. οἱ καμόντες. 

᾿(κώμακον ὃ 5ΡΪ06 : Πηαΐδη 3) 
κώμη ν]]Πὰρϑ : Θοῦ. λαΐηιβ Εἰπρ. λοηιο, 1. ᾿αΐνηαδ, κτάομαι. 8. 
. κῶμος τονοὶ (1π ΒοΠΟΌΓ οὗ ἃ σοα) : Οοὔ, λακλανν ἤο Ῥγδῖβθ. 

κώμυς ὃ τοοα-Ὀ 64, ἡ 5Βῃθοεαῖ: , 
κώνειον Ποιηΐοοῖϊς : 1,δ0. οἱ-οἄΐα : 
᾿Κῶνος 00Π6: [αὖ, οὐηθι8, Αρ5. ἡᾶηε βύομθ Εηρ. ἤλοπο, ὅΚ. φἄηαϑ στϊπᾶ- 

βύοπθ. Ἠρμποθ κών-ωψ ρουϑῦ (ὦπα), “σι ῥτγοϊθούϊηρ οΥγοβ᾽. 
[ κώπη ΒδΠ616, ον: Αρβ. μὰ μαῖὺ Ἐπρ,., κάπτω. 

᾿(κώρυκος 5801 : ΟἸΠοἰδη.) 

πα  ς.. 

κωτίλος οπμεύ ογϊηρ : Ο ΝοΥ. λάς τηοοκίῃρ, Τἀν. δου ἰλγυἐλ ὕο οἰ θθν, 51κ. 
καί}, Ὀταρ. 

κωφός 41] : κεκαφηότα (οἴ. τυφόομαι). 8. 
κωχεύω οΔΥΥΥ : [,δὐ. ομποίον, Οοὐ. λαΐαη, ῬΟΡΡΙῸΣ Επρ. λαηρ, ὅικ. φαηὰ 
 ἀουθδύ (“τον ομϑβϑοὶ δρουῦ ᾽). 

καψ -- σκώψ. 3832. 

λᾶ- νοΥῪ : λάω Β. 
λᾶας 5πύοπρ : [γ΄ αἷΐ, Τἀ. ἥϊα τοοκ. 24. 
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λάβρος ἑυτίουβ: 1,αὐ. γαδο, ὅ1κ. χαθῇ 5εῖζθ, ἀλφηστής. 28, 
(λαβρώνιον οαρ : ῬΟΥΒ. 3) 
(λάβυζος ἃ 5ρίοο : Τπαϊΐδη 3) 
(λαβύρινθος πιᾶζθ : ἔογοῖρῃ.) 
λάγανον οΔΚα6, λαγαρός ὑπΐπ, λαγγάζω 5]Δοῖτοη, λάγνος Ιοτγᾶ, λαγών δ 

(οἴ. ἰξύς), λαγώς δᾶ: 1,αῦ. ἰαηιιθο ἰαλιι8 ἴδηα, Τυ. ἴα νγραῖς (Επρ. 
ἴα9), Α55. δἰῶς βίον Επρ. δίας, δῖκ. ἰαη)ῶ ὡἀυϊύογοβθ, 82, 

(λάγυνος ἥδαροη (1,αὖ. ἰαγδηα) : λάγηνος, ἕογοῖσιι.) 

λαγχάνω οθίαϊῃ : Ο ὅ1αν. ρο-ϊᾳέϊέεϊ. ᾿ ' 

λάζομαι 56ῖΖθ: Αρβ. ἰἄσοαη, Ἐπρ. ἰαέολ, Ο ὅ]ων. ἰἄξέδα ἔογοθρβ, 81, ἢ 
τοῦθ. 19. ἷ 

Χάθυρος Ρ]56 : ογοῖρη 
λαῖαι 5ὔοποϑ : λᾶας. 

λαίθ-αργος ουτ: 
λαικάζω -- ληκάω. 
λαῖλαψ ψΕϊγ]νπα : λαιψηρός. ὅ. 
λαῖμα ἐπτγοαῦ, λαιμός ἐπγτοαῦ, σγΘοαάγ : λαμυρός. 17. Ἠδποθ λα 

τ ρΥΘΘαν : 
λάιος ὑπτΌΒἢ : λᾶας, “ ὈγΘακΚίηρ' 5π81]-5}}6115 ὁ ἃ βύομϑ᾽. ἐ 

λαιός Ἰοῖό : Ταῦ. Ἰαουιι8, οὐ. δἰαυαη, Ῥ6 φαϊοῦ Ἐν. βἴοισ, Ο 5ἴαν ὄρ 16 
32. 84. Ἠδποο λαι-σήιϊον 5}1614, “ ὈγαμαἸ5η6α ἴῃ ὁπ 1οἷῦ παπᾶ᾿᾽, σείς 
(οἴ. ξεί-δωρος). 

λαισ-ποδίας Ὀον-Ἰορροά : 
λαῖτμα ΦΔΌΥΞΒΒ : 
(λαῖφος -- λῇδος.) 
λαιψηρός 5ιυνι : ἁρπάζω. 2. 17. 24, 
(λακάρη ῬΒΠντθὰ : ἔογοῖρι, ἃ]. λακάθη λατάρη.) 

λακέρυζα ποῖδγ : λακερός λάσκω. 
λακίς γοπῦὺ: 1. ἰασογ, ῥάκος. 25. 

λάκκος οἱῦ : 1,δὐ. ἰασιι8, Τν. ἴοοΐ, Ἰαῖκο, 1. Ἰαηζα νταῦου-ταθοου ; λέκος 
“ΒΟΙ]Π]ον᾿. 11. 6. Ἠδμοθ λακκό-πεδον Βογούπμη), πέδη. ; 

λαλαγέω ὈΔΌΌ]6, λάλος ὈΔΟΡΙπρ: 1δὉ. ἴαῖϊο, ΝΉΘ. ἴἸαϊϊοη; ὕο ὈΔΡΌ]6 
Ἑπηρ. ζϊαῦν, Ταν. ἰαϊοίδ, οποτηδιοροείο. : 

λαμβάνω -- λάζομαι. 27. 
(λάμβδα 1,: ἨδθὈ. ἰαπιεά.). 
λάμια 5, λαμυρός στοράν : 
λάμπη δοῦχη : ὄλπις. 952. 24. 
(λαμπήνη ομαυϊοῦ : ἀπήνη, ζογοῖρ.) ἦς 
λάμπω 5ῖπο : 1,«Ὁ. ἐηιρίάτιδ, ΟἾΝοΥ. ζοῖρέν Ἰισρμϑηΐηρ, 110. Ἰόρδηω ἤδταθ, 

λευκός. 1]. 27. 

λανθάνω Θβοῦρα πούϊοο : οἵ, Ταῦ. Ἰα-ἔοο, 51κ. γαΐ, αὐαπάοηῃ. 
λάξ νἱῦἢ ὑπὸ ἴοοῦ : Ο Νον. ἴσον 16 ρ Εηρ., 1,6ὐὐ, 1ό{ὲ ἴο ΒΡ ηρ, 1]. 
λᾶός ΡΘΟρΡ]6: Αρβ. ἰοδ-ἃ, Ο ὅϊαν. ζ-ἀὔ : ᾿ 
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δι οτος, λάπαθον 5076] (“ Δρουίθηὐ᾽), λαπαρός Ἰοοβα λαπάρη 
Ὑ5) ἰξύς), λαπάσσω οτμρὺν : [10. αἰρέλ νἡγραϊκοι, 5Κ. αἵραϑ8 ρύθάμν τ 

Ε΄... λάμπη. 582. 
τί ἴω ψΠ]ΒΌ16 : σαλπίζω. 32. 24. 

ὦ ἴδ: Ταῦ. ἰαηιδο ἰαδέμηιν ἰαὔγιγι, Αρβ. ἰαρίαη, ἴο Ἰὼ} Ἐπρ., ζΐρρε 
Ρ Πὰς. (Ὁ. ρα). 19. 

ς ἴα : ῥινός, “1611 οονογϑά᾽. 
. Βακϊκοὺ, λάρναξ ομεϑῦ : οὔ. 8η0770 Ὀαβικοῦ, νεῦρον, “ ῬΙαἰτοα . 19. 

᾿ ὃς σ}] : Ο Νον. {γὲ Ὀ]Δοὶκ ὕθση : 
' ός Ρ]οαβαηῦ: λάω Β, 17. 

ξ ἰῃχοοῦ : ΝΗΟΘ, δζιιγο. 82. 2. 
ἿΝ α σΥἹάϊτοι : ἔογαοῖρο 

λάσϑη ἱπδυ]ῦ : ΟΝον. ἰαϑέ Ὀ]απιθ, λάω Β., “Βρογθϊηρ, πηοοϊκκίπρ". 
άσι π: : ἸΡλά-τιος, Ιτ. 7ο1ἐ Μιαῖν, Ο ὅ]ων. υἱαβΐ, Ζά. ναγόφα, εἶρος. 

᾿λάσκω οΥγ: επερδες Τα. Ἰοφμογ, Οοὐ. ἰαΐαηι γϑν 6 (- "δἰ μη), 1Δὲ. 
᾿ γόζίϊ ἴο οὐγ. 1]. 88. 
Γ σταυρος Ἰονγὰ : λάω Β. 

'ταξ 5ΡΙ85},, οὐὐου (΄ ΒρΙδβηϊτρ'᾽) : Ταῦ. ἰαΐοω :" 
τος ἃ ἤβἢ} : ἔογαῖρι ἢ 

ρις Εἰτο]πρ (Ἰοὐ. ἰἄέγΟ): 
μὰ ὑμτοδῦ : 110. ρα-ἴαιἶῃ8 ἀθῖαρ, λύγξ Β. 9. 
αι ἴδ η6 : Τιαὖ. ζῶγα ταουῃ οὗ 580, λύω, “οροπῖπρ. 9. 

' ΓΡᾺ ΒΡΟΙ5: ἀλφάνω. 24. 
αφ ὦ ἀθγοῦν : λάπτω. 
ἰχαίνω αἱρ: 1αὐ. ἴσο γὰκθ, τ. ἰαΐρῆθ βρθᾶθβ. Ἡθποθ λάχανα ρού- 

λάχ εια ον : Ο ον. ἰάφν Ἐπιρ., λέχος. 1]. 

χμός λάχνη ἄογγῃ : Ο ὅ1αν. υἱαζηο μδῖγ, οἷ. λάσιος. 32. 2]. 
Δ. ἄοσνουγ : ἀπολαύω. 84. 

᾿ Χάω Β. ἀοεῖτο ; Ταῦ. ἰαϑβοῖσιιδ, τ. αἷν-ἴ6 οουη56], Ο ἥἸῶν. Ἰαδζαξὲ Βαῦῦου, 
Ε ἘΝ Ἰαϑ, ἀθβῖσθ. 84. 
 λεβηρίς 5κῖπ, λέβης Κού]ο: Ταῦ. {δον ὈΔΥκ, ἰωδγιίι. ν 6556], λαμβάνω, 

ἐροηεϊηϊηρσ᾽. 1]. 
κεβίας λέβιον ἃ 5} : 

ἔγνον οὗρο: 
γος -- λάγνος. 1]. 

ω Α. 11]], 566 λέξαι. 
λέγω Β. οοἸ]οού, ἀοίαῖ], βὰν : 1ὐ. ἰοσο, Οοὗ. γίδαη οο]]θοῦ Ἐπρ, γαζε. 

ΒΡ. 

᾿ ἥ λ ς ληίη Ὀοοὺγ : ὅ5;ἴκ. ἰδίαβ, ἀπολαύω. 380. 84. 

βω ῬΡουγ: 1,ὖ. ἰἴδο εἰδ-ἰὐδέιι8. 



ἀϑὸ ΕΤΥΜΑ σράξϑοωα. 

λεῖμαξ λειμών ταορδᾶον : 110. Τό 4116 γ, λιάζομαι. 81. 

᾿ (λειμόδωρον λιμόδορον ἀοάάον : ϑβιϑτγαϊ(ϊο.) 
λεῖος Βιποοΐίῃ : 1,αὖ, ἰδυῖβ.: 94. 
λείπω ΙΘῶνθ: 1,ϑῦ. ἤΐηφιο, Ο Τν. ἰόοϊηι 1 Ἰοὺ ρῸ, Θοῦ. α, πβιαΐ 

Ἑπρ., Τὺ. ἐκέλ, 5ικ. τὶς ὕο δπυρῦγ. 27. 
(λείριον 11ν : Ταῦ. ζδίζμηι, ῬοΥβ. ἰᾶϊα.) 
λειχήν ΠΙΟΠΘΗ : 
λϑῖχν Τοῖς : Ταῦ, ἰΐηρο, Ἰν. ζέγλλην ΤΊΙΟΚ, Οοὔ. δὲ-ἰαροη Ἰῖοκ Ἐπρ., 

ἰδοχίϊ, ὅς. ἢ. 

λέκιθος ὁ Ῥᾳ]βα : βράκανα. 532. 25. 
᾿ λέκιθος ἡ γο]]ς : λογχάδεςς 82. 20, 

λέκος αἸβῃ : 1. ἰαηα;, λέχριος. 

λέκτρον Ὀθα : Οοὔ. ἐΐγγ8 Βϊηρ, ἰαῖν, λέχος. 19. 

λελιημένος ΘαρΘΥ : λιλαίομαι. 88. 
(Χέμβος σφ!1ον : ΠΙυτῖδῃ.) 
λέμνα ἃ νγοῦογ- ]ϑηΐ : 

“ λέμφος ατίνοϊίηρ : ἀλείφω. 
λέξαι ἐο 1111 : Οοὔῦ. Ἰσαη 116 ἘΏρ., Ο δῖαν. ζοζαϊϊ, λέχος. 
(λέπαδνον 0118: ἔλάπαδνον λαμπήνη.) ᾿ 

. λεπάζω οοὐκ, λέπας ῬᾶΓ6 τΌΟΚ, λεπάς ᾿ἰτηροῦ (Επρ. : “ΡΘ6], τἱ πᾶ, 5Π6 
λέπω Ρ66]: 11. ἱιρέϊ ἴο ΒΗΘ], ἁρπάζω. 28. 

(λέσχη πιδϑύϊηρ-Ὀ]δοθ : ΗΘ)», [δηλ ζἤα, ἈΒΒΘΤΆΡΙΥ -Τοοτ.) 

λευγαλέος Ὑγγοίομοάα : Ταῦ. ἰῶρεο, Τλῦ, ιιδοέὶ θαγβῦ, 51κ. γεῦ Ὀγθδῖς, 

λευκός Ὀτεῖρμῦ: Ταῦ. ἰἄσοο ἴῶο;, Τν. ᾿μαοἠαῖν Ὀυϊρ ύπθαβ, Οοὐ. ἐὐμλαίῇ, Ἰῖρ Ἢ 
Ἑπηρ., 110. ἰανιΐαβ 816, Ξκ. σίο Βῃῖπθ. Ἠθποθ λεύσσω 566, 10. Ἰατῖ 
ἴο νναῦοῃ (οὗ. εἶδον ΥΥ ΘΙΒῊ συσγη “ψμϊ6᾽. 19. 

λευρός Βιποοίῃ : λύω, “οροπ΄. 81. 
λεύω 5πἴοῃμθ: λᾶας. 80. 
λέχος Ὀθὰ : 1μαὐ. ἰφοέι8, ΤΥ. ἴθ. 
λέχριος 5Β]απύϊηρ : Ταῦ. ζοΐηιιβ οὐ-ἴχιειβ, 11. Ἰοηεέδ θοπᾷ. Ἅι: 
(λέων -- λῖς.) 
λέως ΠΟΥ : λάω Β., “ἃ νοϊοπύέ᾽, 80. 
λήγω οδδ86 : λαγγάζω. 

(λήδανον φιτη-τηδβέϊοκ : ΗΘΌ. ἰδέ, 1,ὐ. Το ϊβοιι8.) 
(λῇδος τηϑπύ]ο : Τοῦ. ἰδαϊα.) 
λήιον ΟἿῸΡ : ἀπολαύω. 84. 
λήιντον ἔονγι-Π8}]} : λαός. 
ληκάω ξοτηϊοαύθ : 
λήκυθος ο1-ἤδδᾷ : 
λήμη τῆθῦμι : ΜΗΘ. μηιὲς τοὐέθη, 1}. οἴμιοβ οχογθέϊοι, 8. 
ΟΡΕὐΠ ΑΙ πῶ. 24. 

ληνός ἐγουρἩ : 
λῆνος ψῸΟ] : Ταῦ. ἰᾶπα, εἶρος. 32. 25. 924. 
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λῆρος ΠΟΠΒΘΏΒΘ : 
λιάζομο 5: “Ῥοπά᾽, 1,60. ζἰέινιι8, ὅΚ. ζὲ οὐἴηιρθ. Ἡϑποθ λιαρός ραπέ]ο, 

8 
νλί (οἴ, βᾶ) ονθυταποῖ : Ο 51αν. ζο, ργδθοθᾶ., “ ὀγοοκϑά, ϑχοθββῖνθ᾽. 

νος γδηκίποθηβθ : ΗΘ. {ῥῆσηᾶλι.) 
ἃ Ὀϊχᾶ : Λιβύη Ἷ 

δὴν Ξοταρίηρ, λίγδος τηογῦδν : Ταῦ. ἔζηνα, δ. ζλλι βογδύοῃ. 19, 
ἰγνύς 5ΠΊΟΪΚΘ : λυγαῖος. 16. 

χίγξε ἐνγαπροά, λυγύς ΒΏΓ11]: 
ἴθος Ξἴοπϑ : Αρϑ8. ἰοᾶα Ἰοαᾶ Επρ., οὗ. λᾶας. 

λικμάω νίππονν, λίκνον Ὀαδικοῦ : [ὑ. πᾶβούῥ σσίμπιονγυ. 20. 
χκριφίς 5ἰἀθυγαγβ : λέχριος. 18, 
λαίομαι -- λάω Β. ὅ. 
ἱμήν Βαγθοῦν, λίμνη 126 : “οαν τὸν ̓ , λιάζομαι (οἴ. λάκκος). 
οὐραρήμδῃ Τιαῦ. ἰδέ, Τλῦ. ἰοὶϊα 8 ὑμῖῃ. 

ς Δ) ΘΙΌΟΙ δύο Ρ]δηῦ : λήδανον. ) 
ον ἤαχ : ἑογαῖρτι, οἷ. λῖν-οπτάομαι, Τιαὔ. ἐππιπι.) 

(λίνος ἀΐτρε : αἴλινος, ΗΘ. ἀδίδ-ηὦ “σσθθρ,᾿ Ὀθρὶπηῖπρ οὗ ἀΐγρθ ἴοῦ 
 ΠΔιητηιΖ (8 66).) 

ἷ ς ΘαΥποδὸ : λίπος, “Βὐϊοκίπρ ἕο 10 ́ . 17. 
λιπερνής ἀ6Βο]αίο : “λίπερος λείπω. 
μὰ ἕαδ : Τδὐ. ἱρριιθ, Ταῦ. Τὰρεϊ ἴο δὐῖοκ, ΒΚ. ζζρ βυαθδγ. 
'πτομαι ἃ10 ΘΩΡΘ: Γϑῦ. ζμδοί, οὐ. {ὐιιῦ8 ἄθαν Ἐπ, ἴουθ ἴδε} θεϊζουο, 
Τ10. τἀδιὶ ἕο ον, 5Κ. ζμδλ 661 4θβῖσθ 11]. 19. 

ς ΠΟ : ΗΘ}. Ἰαψίδ).) 
ἷν βᾶ) λισσός λίσπος 5ηηοοίῃ : λιτός. 19. 
τοι ϑοοᾶ (Πμδοοπίδπ) : λιτή, “θη γοαίθα. 

ον ἢο6 : [ιδὐὐ. [{8ὲ ὕο νγοϑά. 
Π ολοιι: : Τδῦ. {ἱπέοιηυ, λίνον.) 

ἴω ΒΌΥΥΥ δΤΔΥ : λιάζομαι - ἢ 
ἱτή Ῥγᾶγου : Ταῦ, ἰἰέο, λιάζομαι, “βρδούοσθ ἀθοβ᾽. 
το Ῥ]αΐῃ : λεῖος. 91. 

υργός νιὶοκοᾶ : “ ἀοίηρ ογοοϊκοα ὑμίηρβ᾽, λιάζομαι “Ὁ ΠΝ, 
τ᾿ Ῥουπᾶ : 51οΠΠ]16η, Ταῦ. ζδγα ; τλῆναι, οἷ τάλαντον. 

τρον -- νίτρον.) 
, 5... νυἱπὰ : λείβω, “ταῖηγ ᾽. 91. 

Α. ροᾶ : 1ιοὐὐ. [608 51.611, λεβηρίς. 7. 
ΒΒ. Ιοῦθο οὗ δαῦ: 1,δῦ. Ἰᾶϑου, 1τ. ἰοϑαν σσϑϑῖκ, οὔ. δἰδιραη, 5110 Ἐϊπηρ., 

ἘᾺ ἰῶρρα ἵτῖησο Ἑπρ, Ἰαρρεοὶ ἰἕπυρ, Ο ὅ]ων. δἰαδἥ σσϑακ, 51. ἑαηιὸ 
εἶ ἄονσῃ. 32. 

λογγάζω -- λαγγάζω. 7. 
λογχάδες ψ ἰΐο5 οὗ ὕΠπ6 ΘΥ68 : 

ὙΧῚ Ξρθαγ-μοδᾶ : Ο]θϊο, 1μαὐ. ἰαποοα, Ο [ν΄ ἰαΐφοη Βρθᾶγ, Ο 5]1αν. ἰᾳϑίᾳ. 

Ε 
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λοιγός ταΐπ : 110, ρρα 1Ππ|658. Ξ 
λοίδορος ἀριιϑῖνα : λάσθη (οἴ. αἰδώς). 17. 

λοιμός Ῥίαρτιαο : λύμη. 94. “ 
λοῖσθος Ιαϑὐ : Θοὐ. ζαϑῖυβ χοᾶ, 110. Ἰόϑα8 ἐμΐῃ, 
(λόκαλος ὦ Ὀἰτᾶ : ἔογοῖρῃ.) 
λοξός 5]απύϊηρ : Ταῦ. ζωμοῦ ἀἸβ]οοε θα, Τν, ἴοβο Ἰᾶτηθ, λέχριος. 
λοπάς ρΙαΐο, ἀΐβθδβθ οὗ οἱΐνϑϑ, ουϑβῦβυ : λέπω. 
λορδός Ὀεοπὺ : ΜΗ. ἰογ5 Ἰοΐῦ. 
λοῦσσον ῬΠᾺ οἱ ἢν: ὩΝ 

λούω Ὀαΐῃο : δῦ. ἴανο αὐ-ἴμο, Τυ. ἴμπαθ ὕο νγαβῃ, Ο Νου. ἰαμρ θα 1 
ἰαΐδογν ἵψθ. 28. 

λοφνία ὕογοι : λύχνος. 27. 
λόφος ποοῖὶς : Ο Νον. ἵψρέα 1ιὐ Ἑπρ., Ο 51αν, ζἄδη 5|κα1]. 
λόχος δΔιηθαβοδαθ : λέχος, “᾿γίηρ ἴῃ νγαϊῦ᾿, 7. ; 

λυγαῖος ἀδγκ : Αρ5. νοΐσοη οἰουα Πρ, τὐοἰζῖη: Τν. Πἱμιοῖ, ποῖ, Ταῦ. εὖ 
ἴο νοῦ. 932. ἱ ᾿ 

λυγίζω ὑνϑῦ, λύγος νγαπᾶ : Τἰν. ἱιγηαβ Ὀθμαϊηρ, 
λύγξ Α. Ἰγηχ : 1ν. ἰοϊδὲ ἴοχϑϑ, Αρβ. ἴοω ἰγῃχ, 11. ζάδαϊδ : 
λύγξ Β. Πἰοοουρ : Ο γ. ϑἰοοΐην 1 βου, ΝΗΟΘ,, 8ολζιοίδον, πύσα 

92. ν 

λυγρός -- λευγαλεός. 381. 
λύθρον ρογα : Ταῦ. ζωξιην ροῖ-ἴειο, λούω (οἴ. ῥύπος.) 31]. 
λυκά-βας γον : λεύσσω -Ε βαίνω, “Ῥεαῦῃ οὗ ἸΙρῃῦ"᾿, 91]. 
λύκος νοἱῖ : Ταῦ. ζμώριιβ ϑδιθίηθ λύγρωδβ, Τν. ὀγθοῖ,, ἀοῦ. συ Ἐπιρ,,, 

εσἱϊζκαβ, δ. υτζαβ, ἕλκω. 832. 24, Σ 

λῦμα ἀΐδβρταοο, λύματα αἰτὸ, λύμη οαΐταρθ : λύθρον. ᾿ 
λύπη ραΐπ : οὐ. ταρρο, Αρβ. γοᾶβαῃ ἀββροὶ! Ἐπρ. ἘΣ τς 1Δ0. γῇ 

οαγδ6 6586, 51ς, ἴωρ Ὀγϑᾶκ, ἁρπάζω. 25. ᾿ 
(λύρα Ἰαῦο : δϑτηῦϊο 3) 
λύσσα γᾶρο: οὔ. ἐπ-γανλήαη 6 δῆρτυ, 110. γυύδέιιϑ ΔΌΡΥΥ, 5Κ. γον 

ΔΏΡΤΥ. 25. 19. Ἢ 
λυχνίς Ἰγομηῖ5 (΄ ὈτΙρὗ ᾽), λύχνος Ἰδτὴρ : λευκός. 581, 2]. , 
ἐπ Ἰοοβθῃ : [ιδῦ. γε-ἴωμο 8ο-ἴυο, (οὔ. ΡΝ ΩΝ Ἑπρ,, Τλὐ. ἰάνε οθδβο, 

 οαὖ. 

λώβη ουὖγαρθ : 1,δῦ. ἰᾶδε8, λοβός Β. (οἴ. Ἴδι. οὔϑιι5.) 80. 
λωίων Ὀούθον : ἀπολαύω. 8. 
λώπη τοῦθ : λέπω (οὗ, ΑρΒ8. Ββογμα “ ραττηθηῦ  βογθδϊδῃ “ὅο οαϑ᾽ ( 

Βῃτουα Βῃγθα), Ο ὅἴδν. τ “σδαρ τ 1 “το οαὐ᾽.) 7. 
λωτός οΟἷονου : λήιον. 8. 

λωφάω το]ῖον : ἐλαχύς, “Ἰρὐοη᾽. 27. 

μά Ὀγ : μέν. 
μᾶ -Ξ- μαῖα (εἶ. βᾶ). 
(μάγαϑις Ὠδγρ, ἤπΐε : Τιυγάϊδη.) 
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:- Ἰπρεῖο: ΜΉΝ Θηρῖη6 (Επρ. πιαηροποὶ τιαησίε), Τἰδ] ἰδ 
᾿μαγγάνα ὙγῚΠ6-ΟΑ 5 Κ 

ΘΟΟΚ: Πν “ροπξοούϊ μου. ̓ , 28. 
(μάγος νιἱζατὰ : Ῥογβίδῃ.) 

(με ις Β66α οὗ 5ΒΠΡΗΐατα : ἔογοῖρ.) 
1οβθ μαῖν: Ταῦ. πιαᾶθο τιᾶμο τιαρυπια Ὀγθαδῦ τιμίου, Ο 5Ιαν. 
ἐρϑύϊοθ. Ηθηοθ 

ἃ μαδωνία νγαῦον-"]ν : 5Κ. ηιαάαπαϑ ἃ μ]απῦ. 
μαΐζός οοα, Ὀγοαδϑῦ : τ. ηιαβ θαύξοοκ. 19. 

Ἕ Ῥανϊου-Ὀγοδᾶ : μάσσω. 19. 
πῇ τηούμου : οποιηδίοροθίο, Ηδθποθ μαιεύομαι ἀ ΘΠ ἶνοΓ. 

Τα : μένος. ὅ. 17. 

ϑΒρτγδῦ : 

ίνομαι ΤΩΡ: μένος. 9. 
μηδὲ μαστεύω. 84. 
“-"» το, μακρός Ἰοπρ: Ταῦ, πιασία πιασίο Ἀομοαν, Ζἅ. πιαρίέα ϑτοαῦ, 
εἴ, μέγας μῆχος. 

μά-κελλα ῥίοἸκ-ῶχθ : μόνος -- κέλλω, οἵ, δί-κελλα. 
μακκοάω τηοοη : οποταδίοροοϊο, Ταῦ. ηιασοιιδ, Ἐπ, πιοοΐ Ὠ10Ρ6. 
μάλα νεῖν : Ταῦ. ηιμϊέιιδ, Τιοὐθ. ηυϊΐηιβ ταθοῃ. 11. 
᾿βαλακός βοΐξ : 1,40. πυμίοσοο ηυμῖοο, ϑ1κ. σιανς ἴο βιβοούῃ, οἵ, ἀμαλός. 11, 2, 

μαλάχη μολόχη ΤΉΔΠ]οΥ : [αὖ. ηιαΐνα (Ἐπρ.): μαλάσσω, φτδθορά., 
 “Θιῃο]Π]οπϑ᾿. 

4 ιάλη -- μασχάλη. 3. 
(μάλθα νγὰχ : ΗΘ. πιοῖοέ ταονΐδγ.) 

αλθακός 5οΐῥ : Οοὐ. για ϊέϊα ταὶ! πιθ55 Εηρ,, 51κ. σιαγαΐ, πϑρ]θοῦ, οἵ. 
- ἀμαλός. 

(μαλινα-θάλλη (θαλλός) ἃ ΡΙαπῦ : Εἰργρύϊδπ.) 
μαλλός γγοο] : 110. ηυδίϊαβ νγ 0116 βὑαβῇ: 
μάμμη τηούμοτν : Ταῦ. πιαηυθια ταούμϑυ, ὙΥ θἰβῃῃ σιαηι, Ἐΐπιρ. πιαηιηια, Τλῦ. 
 ἡπαῆια, μαῖα. 

μάνδαλος Ῥοὶὺ (“ εἰπάταποθ᾽), μάνδρα 50[4}1 (“ Βίορρίπρ-Ῥ]δοθ᾽: Επρ. 
γισαγίσαϊ “ΒΒΘΡΗΘΓα᾿ 5 βοηρ᾽) : 1.αὖ. πιοπάα πιθηάτοιδ, (ἀοῦ. σα-ηιοΐ)απ 
τηθοὺ Εἰπρ,, Ο ὅϊαν. ηνδαϊῶ πὴς 5Κ. φιαηὰ ΠΉΡΟΙ, οἵ. ̓μένω. 11. 

(μανδραγόρας τηδπᾶτακο (Επρ.) : μαδωνία, απδϑὶ ἀνδρ-αγόρας, ἀγείρω.) 
(μανδύη οἸοαῖκ : κάνδυς, Ῥεγδίδη.) 
(μάνης 5πιαὐιιοίδα: αοὔ. πνιαηπα ταϑη Ἐΐπρ., ὅ51κ. ηιαάηιιβ, μένος.) 

μανθάνω ΙΘδτη : Τιαῦ. ηιοαϊέογ' ηιθάφον, ὙΥ 6158} πιοα ἀτυΐ ταϊηα, (ἀοῦ. γυμπαοη, 
ΘΟμΒΙα ον, Ζα. ηιαάδΐα νίβάοτῃ, οὗ. μένος. 1]. 

(μάννα ἃ συχα : ΗΘ. γιαη.) 
Εν Ιοοβθ: ἔμαν-ἔός οἵ, μᾶνο-στήμων, Τιαὖ. πιαποιδ, ϑϊς. τιαπᾶξ ἃ 110{016. 
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μπῶη ροῦ (1. πιαδιζα) : Τλῦ, πιθη δ 7Ὑ 6 ΓΒ, ἄμοτον μάτη 
οἵ. μόθος. 

μάντις ρτορμοῦ : μένος, “ὑποαρ ὐα]᾽, 11]. 
μαπέειν 561Ζ6 : μάρπτω. 10. 
μάραγνα ψῈΪΡ : Ηοβγ ἢ. σμάραγνα, σμαραγέω. 82, 

μάραθον μάραθρον ἴ6ΠΠ6] : ». 
μαραίνω ἀοδίχου : Τ[ιδῦ. ΠΟΙΟΥ͂ Ἡλογδιι8, ΤΡ. τααγϑῆ, ἀθαᾶ, Οοὗ, παῖς 

τηυχᾶον Εΐπρ., 110. ηυϊγέϊ 416, ὅἴκ. γλαῦ οΥὐαβῃ, α16, μύλη. 11, Η 
μαρ-αυγία 1055 οὗ βἰρῃύ, αὐγή. “ 

(μαργαρίτης Ρ6811: 5Κ. ηιαη)αγ.) Ἢ 
μάργος τηδᾶ : οὗ, μάρπτω, “ρτοράγ.᾽ 
μάρη Βαηᾶ, μάρις ἃ πιθαϑι16 : οἵ, μάρπτω. ᾿ 

ιεύς ἱπῆδτητηθ Ὁ ]6 βὔύοπθ, μαρίλη ΘΙΌΘΥΞΒ ΠδΒἢ, μάρμ 
ἀρδοῦτδῃ (1μαὔ. ἩιαΥΉΔΟΥ “τε μεθα ἣν μαρ ι ἐκῖα : 1δῇ. πὶ 

51. ηιαγῆοὶδ τὰν. 11. ὅ. ὄ 

(μαρῖνος -Ξ- σμαρίς.) 
μάρναμαν ρῃῦ : Ο ΝοΥ. ηιοϑγγα οΥαΒἢ Εηρ, ηιαΐ, μαραίνω. 
μάρον 5868 : ι 
μάρπτω 561Ζ6 : ΗΘΒγ ἢ. βράξαι συλλαβεῖν, οἵ, μαλακός. 27. 
(μάρσυπος Ῥοῦοῖ (1 αὖ. ηιαγϑιηρίμη) : κράσπεδον, ῬογΒίδῃ.) 
μάρτυς νιύηθ88 : μέριμνα. 11. : 
μασάομαι οἴαν : [ὐ. πιαπᾶο ομθνν, οὔ. ηναέβ ἑοοᾶ Ἐπρ. πιθαΐ: μα 

“τηοϊϑύθη . 88. : ; 

μάσθλη -- μάστιξ. 
(μάσπετον 1οαῇ οὗ 5] ΡΕΐθατη : μεσπίλη.) 
μόνω Κηθϑδᾶ : 1. ηιᾶςφογο, Α585. πιθηρίαν, ταῖπιρῖθ Ἐπηρ,, Τὰν, ἡ 

βού, 10. ᾿ 

μάσταξ πιουέῃ, Ἰοουϑῦ, μασταρύζω τηὰμη} 16, μαστιχάω ρηδβἢ ἐμ ἐθοῦ 
μαστίχη τηϑϑῦϊοἢ (01 Ομ ΣΙ Ρ) : μασάομαι. ἡ 

μαστεύω 5661 : 
μάστιξ ψΕρ : ἔσμάστιξ, οἵ, ἱμάς, 382, 

μαστός -- μαζός. Ε 
(μαστροπός 16πο : 1[,δ(. πιαδέιγδον, ἘΓΘΌ. τι] αγὶῦ ΒΟΥΟΠΡῚΥ ταϊπρ]η 
μασχάλη δυτη-ῬὈ 1 : μόσχος, “Τηθ 8} οὗὨ τηϊ180165. 11], ᾿ 
ματεύω 5661 : 11. ηιαΐμεϊ 566. , Ἢ 
ματέω ἐτοδᾷ οπ : ὙΥ ΘΒ ηιαΐϊγι, ἐο ἐγτϑαᾶ, 110. φυϊηξὶ, 51κ. φαγηνατην 

ὑϑῆποῦ (΄ 14 6-ὕσοδαοσ ἢ). ν 
μάτη [01]: Ο ΤΡ. πιαάαθ γαῖ, Οοῦ, ηυΐβϑα-ἀοα8 τηϊδάθοα Ἐπρ. 1 
Ο ὅ1δν. ηιρέᾳ 1 οοπῖαβθο. ; 

μάτιον ΤηΘΔ 576 : μέτρον. 1]. 
(μᾶτρυλεῖον ἔογπῖχ : μαστροπός.) 
(ματτύη ΠΑ5ῃ : Μδοράοπίδῃ, μαντίλη.) 

(μαυλιστήριον ἔθθ : ΗοΒγΟΒ. μαῦλις Ι6ηο, Τ γα ἰδ.) 
μαυρόω ΟὈΒΟΌΧΘ : μῶλυς, 26. 



ἘΤΥΜΑ͂ ΟΚΑΞΕΟ(Α. ὃς 

(αἱρὰ Κηϊΐθ, μάχη Ὀαε]6 : Ταῦ. ηνασοίζιηι αὔ-ηυῖσο ἡναοσίο 11] ηυίοῦο, 
τ, ηιαοίασἢ, Βαπισ ὔον, Ο ὅν. ηυϊόζ Κατ (( οὐ. ηιοὲ βυγοσᾷ.) 29. 

ιάχλος Ιονγὰ : Ῥγιβ5. ηναησα τηϑγϑύσισ, 5Κ. ηιαζἠαβ Ἰἰνοὶν. 

μάψ ἰἅ]γ : ἐμ-μαπέως. 
᾿ Ξ μέ. 

ς πὰρ : χανδάνω, ἃ8 ὑποπρἢ ἔγοση κῆτος. 
8811: Μέγαρα, ῬΒοΘη. πιᾶσν ΒαθΙ αύϊοη (1,αῦ. φιᾶρσαϊια), 

Ι γι ; σγοϑῦ: Ταῦ. ηιασηῖβ, Ο Τν. ἀο-70γ-ηιαὶρ δαροῦ, Οαοὔ. ηνλίλϊ8 τα ἢ 
Ἔπρ., Αρβ. ηιαοίαη τᾶ κα Ἐπηρ., Ταῦ. ηιαρόϊὲ ὕο 610, οὗ, μακρός. 

ὃς ὃν ΤηΘΕΒΕ76 : [δῦ, ηιοοϊζιδ ηιοάτι8, (ἀοῦ. ηυΐέαγη ὕο τηθᾶϑασθ Επηρ. 

Ι μέδομαι ἐπῖπκ οὗ, μέδω τι] : μήδεα Α. 80. 
μέζεα -- μήδεα Β. 6. 
χέθη πὐγτοηρ ἀυῖηῖ, ἰψκῷ ὙΠῸ : Ο 1γν. ηιοᾶ, Αρβ. ηιϑάμ τηϑδᾶ Ἐΐπρ., [λύ. 
γιά, δὶς, ηιααΐλιι. 

μειδάω 5γ7η116 : Τιαῦ. ηνῖγιιβ, ΟΗῸΟ.. 8ηυϊοϊαγν 5τὴ116 Ἑϊρ,, Τιϑῦῦ. ϑδηνίέ ἴο 
᾿ς Ἰδαρῃ, ὅ51κ. δ8ηυ βιη116. 82. 
χείλια οἱδύπ : Ο ὅ]αν. ηνέϊο ἄοντυ, 5856. 
μείλιχος σα πέ]6 : Τ,αὐ. ηιοῖδ, Ταῦ. ηιψιδέὶ ὕο ἸΙονθ. 17. 

γαξ οἿΥἹ] : Τὰ, πιαγεϊ Ὀτιᾶ 6, 51Κ. ηιᾶπαυαβ ὈΟΥ : 17. 
χείων 1655 : 51. γιὲ ἀἰ τα Ὠΐ 5}. 
μελάγ-χιμος Ὀ]ΔΟΙ : μέλας, ὁπ ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ δύσ-χιμος. 
μέλαθρον ταἴδον : ἘΜ. κμέλεθρον, Ζά. ξαηιογεάδα ᾿πθδα, καμάρα. 33, 25. 
ιέλας ὈΪΔΟΙ. : Τιοὐδ. πιοῖβ, 51κ. ηιαϊαην ἀἰϊτύ, μολύνω. 7. 
μέλϑομαι τηοῖῦ: ΝΗ. δ8οἠηνοίχοη, Εϊηρ. βηιοίέ. 82. 
κέλε ἐγϊθπά : μείλιχος. 

ος Ἴ561655, υγούοῃϑα : Τὺ, ηιοζοδέιι8, Ὁ ἥ]αν. ηυϊ, μῶλυς. 7. 
μέλη οὺρ : μέτρον (οἴ. δέπαΞ). 

ἱέλι ΠΟΠΘΥῪ : δῦ. ηιοῖ τρίβει, Τὺ. ηυδϊ, Οοὐ. φυϊεδ, μείλιχος. Ἡδποθ 
μελίνη τη1]1οὐ, Τιαῦ, ηυϊίδιηι, (Ἐϊηρ..), “Ποπου -ἔραϊῦ",, 

μελίη 58 : 
μέλλω ᾿ηὐοπα, μέλω δηγ ἃ. οἂτθ : [,δῦ. πιογα, Ο ἴγ. ηιαγαΐην 1 γὙϑτιηδίῃ, 
᾿ μέριμνα, 28. 

μέλος 1ἰπι|ῦ, βοπρ (“ ρἴβοϑ᾽), πω 5Βἷηρ: ἵλέμος, Αρ5. ἰαην ἴδιὴθ Ἐϊηρ,, 
᾿ς ἤδη Ἰἴτη Ὁ παῖ ὁ διδν. Ἀπ ρϑόκω ̓  24. πρεδῳ,, Ξ 

εμβράς -- βεμβράς.) 
βύγῖνθ, μένος ἴογοθ : δῦ. ηιθη8, Ο τ. ηιθηηλα ταϊηα, (οὔ. γημημη8 

 ἐδβουρηῦ Αρϑ, πιψηᾶς Ἐΐπρ. “ηυῖπα, 110. πυϊηιδέξ Ὀμῖπκ, ὅϑ1ς. φιαπαβ ταϊπὰ 
 φιαη ὑπῖηκΚ. 

μέμφομαι Ὀ]απηθ : Ο Τν. πιοδοωΐ 5μιδηηθ. 
μέν -- μήν Β. 

: τοιηδίῃ : Ταῦ. πιάποο, Ζᾷ. μρα-ταπ ὑπο-μένειν : μένος (οἴ, μέλλω 

-- , μέριμν α). 
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'μνα μέρμηρα οαγ6, μέρμερα Ὀα]ομ]} : Ταῦ, γιθηιον, Οοὗ. πιογ)απι Ὁ 
μοι μα 87, ΤΘΙΏΘΙΗΌΘΓ. 92. ὅ. 80. ; 

μερμίς -- μήρινθος. ὅ. 
μέρος ρατὺ : Ταῦ. πιόγ60 “ ἴαϊκο ἃ ρῬαυῦ᾽. 
μέροψ Ὀ66-Θαὔθι, μέροπες τη6η : μάρπτω, “βγρορᾶγ᾽, 2. 
(μέσαβον 5ύγαρ : ΗθὈ. “αϑαῦ Ὀϊπά). 
(μεσπίλη τηθά]ὰγ (Ἐπ 6.) : Τογοῖριι.) 
μέσσος τηΐά 416 : "μέθ-7ος, Τιαῦ. πιοάζι8, Ο Ττ. πιραόη, Οοῦ. πιλᾷηι Ἑ 
Ο ὅ1δν. ηιοζαζηνμ. 19. 

μεστός {.]] : μαδάω. 11. 20. “π΄. 

μέσφα {11], μετά σῖθ : οὔ. ποϑέ, Ἑππρ, πυϊά-τοῦίο, 5, ταδέδια8 ὑοβοῦν 
ἅμα. 19. 82. 

μεταλλάω 1 ἵπααῖτθ : ματεύω. 1]. 
(μέταλλον τηῖπθ : ῬΠΟΘΠΙοῖδη 3) Ρ 
μετ-αμώνιος 1416: "ἄμος σψὶπᾶ, ἀμουργός, Πφθογοῖ, ἀμῶνας ἀνεμ “μώ 

ἈΘο]1ο. 
μετα-ξύ Ὀούνγθθῃ : οἵ. δι-ξός. 
μετα-χρόνιος Πρ ἊΡ : ἴδ156 ἔουγηδύϊοῃ 85 ὑποιρ 88. Ὑχ6 γ6 ἔγοτῃ ὥ 
μετ-έωρος ΠΙΡΉ ἀρ : ἐώρα. ᾿ 

μέτρον τηθδβ8 : Τϑῦ. ηυξίο ηιδέϊον, Ἰγ. πιϑα, Ὀαϊδηοθ, 11, πιαϊόξὲ, 
τα Βα 16, ὅΚ. ηιᾶ. 80. Ε- 

μέχρι ἃν ἴο : μακρός. 11]. 2]. 
μή ποῦ : 5Κ. ηιᾶ, μήν Β. (οἴ. οὐ οὖν). ἣ 

μήδεα Α. ΡῬΙδηβ : Ο Τγν. ηϊ688 Ἰαᾶρστηοηῦ, (οὔ, ηυΐέοη, Ὁ ῖπ]ς, μέδιμνος. 
μήδεα Β. ρσοῃτύαϊβ : μαδάω. 
μηκάομαιν ΟΥΥ : οποιηδίοροοϊο, ΝΗ, τηθ 67 υἱοα, ΤΥ. νιρκόμις ἕ 

γιαϊαΐαβ Ὀϊοαύσ, μακκοάω. ᾿ 

μῆκος Ἰαπρίῃ : μακρός. 80. .ᾳ 
μήκων ῬΟΡΡΥ : ΟΗΟ. ηιᾶρο Ἑπρ, πιαιυ-8θεἄ, Ο ὅ1αν. πιαϊ : μάσσω, 

5664 5 Ὀοϊηρ' μονα, Ὁ 
μήλη ῬγῸΡ6: 
μῆλις ἃ ἀἸδύθιηρου : μῶλυς.. 7. 
μηλ-ολόνθη οοοΚοπδῖου : Ἵ 
μῆλον Α. 5Π6θρ : Ο Νον. βηιαϊὲξ : οὔ. ϑηιαϊβ 5υη8}} Ἐπρ,., οὗ, σμικρός. ϑ' 
μῆλον Β. ΔΡΡΙΕ, μήλ-ωψ Ὀτϊρηῦ : Ταῦ. ηιάζωτη, μαρμαίρω. 328. : 
μήν Α. τπηοηΐῃ : Ταῦ. ηιθηδῖ8, ΤΥ. τι, Οοὔ. πιοηοίβ Ἐπιρ., 110. ηνθηοϑὲ 
δ. ηιᾶβ, μέτρον. ὃ0 μήνη ΤΏ00Π : οὐ. πιόπῶ Ἐϊμηρ., 10. ηιυθηθδῖϑ, δ 
ηιᾶϑ. 

μήν Β. ᾿πἀορᾶ : μοῦνος, “ ἰξοσούμον ᾽, 8, 

μῆνιγξ ΠΠΘΙΌΥΔΗΘ : μηρός. 17. 
μῆνις γαίῃ : 5Κ. ηιαηψιδ, μένος. 80. Ἢ 
μηνύω ταρογῦ : [δὐ. πιοηζίο πιοῆθο, ὙΥ ΘἸβἢ φυγήσσιι 0611, Αρϑ, πιαηῖο 

σγᾶση Εηρ. πιθαη, 81. ἄ-ημιᾶ ταδυξίομ. ἢ 
μήρινθος -- σμήρινθος. 32. 
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νηρός Πᾶπ : ἵμεμσ-ρός, Ταῦ. πιεηυδγίηι, Οοὐ, πυΐις ἤθϑῃ, Ὁ ὅ]αν. 
χηρχάγα τὶπα, 5. πιζϑαγτι ἤθβ. 17. 

μηρνυκάζω δ πεϊμοίο, μηρύομαι ἄγαν Ρ : μήρινθος. 
μήτηρ πιούμον : Ταῦ. πιᾶέεγ, ΤΡ. πιαΐξπαΐν, Αρ5. τιδάον Ἐπρ., 110. Τηοίεγο, 
ΒΚ. πιᾶαίαγ-: 51κ. πιάέαγ- Μδ8ο. τηθαβαγον, μέτρον, ἐΒοΙΒ6. νυ θ᾽ (οἴ. 
ταμίη). Ἠδποθ μήτρα “οτΩΡ, οὐδ, απ θθη-θ66. 
"τι '΄ς ΘΟ 561: μένος. 17. 

Ὦχος ΠΙ6Δ15 : [τ΄ οὐ -πἤαηρ Ῥονγον, οὔ. τιασαη Ὅ6 8016 Επρ. τπαν, Ὁ 
Γ 8ἴαν. ηιορῷ Ὅτη 8016, ὅΚ. ηιαλαϑβ στϑοῦ, οἷ, μακρός μέγας. 
μία οῃο: ἅμα. 832. 

χίνω 5ύαΐπι, μιαί-φονος ὈΪοοάγ : Ο ὅ1αν, ηυγέλ νγαβῃ, 51. ηυΐγυυ 5.761}. 84. 
᾿ς πρβ τηῖχ : [1ὐ. ηιαϊδαγέϊ, ΘΚ. πυΐργωβ ταϊχὺ, οἵ. μάσσω. 28. 

κκός μῖκρός 51Π18}}] : σμικρός. 32. 19. 
καξ ὁ ΒΟΥ : μέλλαξ, μεῖραξ. 17. 25. 

λαξ ἡ οοηγοϊνααβ, μῖλος γον : σμῖλαξ. 82, 
τος τυ α]6 : Τιαῦ. ηυίϊοιι8, ΤΑ. ηυμζισαϑ το, μολύνω. 11]. 

ίκυλον μεμαίκυλον υραῦύο-ἔγτῦ : ἔογοῖριι.) 
κυς ΠΔΥΘ-ΒΟῈῸΡ : 8]. μέμαρκις, ἕογοῖρῃ.) 

Ἰτηϊ αύου : ἀμεύομαι. ὅ. 

ν ίχτη : [,δὐ. ἑπιΐηι, ἕ (οἴ. κτώ.) ὅ. 
ἴπΟΘηΒ6 : κίνδος, ῬοΥβίδη.) 

μίνθα τοϊπῦ : μόθος, “τὶν ἤονγθιβ ἴθ τ ΒΟΥ5᾽., 11. 5'ο μίνθος οΥἄτγθ 
εἰ (οἴ. σφυράδε:). 

ἴθββθῃ : 1,αῦ. ηυΐο μοῦ, ἵν. ηυΐρ 10.186, (σοῦ, ηιΐπ8 1θ85 Ἐπ. 
φυΐηοε, Ο ὅ5ἴὰν. ηυΐγηζ), μανός. 1 

πιοδηΐηρ; : Τιαὔ. πυϊυγῖο ηυϊμέγο, ϑκ. πνὰπι τὐὐδου ἃ βουμᾶ. 11]. 
ΙΧ : Ταῦ. ηιΐβοθο, 1ν. συ-ἤναάδος τηϊχύπσθ, ΟΗΟ. φυΐδίωη ταῖχ Ἐπηρ. 

 φηῖΐς ην688 πιαδ,, ὅΚ. γηλϊεδῖν, μίγνυμι. 82. 19. 

μισθός Πῖτο : 1αὖ, ηυῖΐε8, Οοὐ. ηυχάο Ἔπιρ. πιϑοᾶ, Ο ὅ]αν. ηιΐχάα, Ζ4. 

μῖσος μαὐϊγοᾶ : Τιαῦ. ηυΐϑογ, ὅ[. ηοΐέϊι αἰθογοαῦθ. 17. 
᾿ λλω οαὖ ἊΡ : Τιαῦ. ηυνέλζιι8 γγτιέϊοιι8, μυστίλη. 16. 

ψ 10}, ὑγιῆ θ᾽: Ἐργρύϊδη.) 

Ῥσχος βίαι, βρδᾶθ: μόσχος. 1]. 
ἐῃγϑδᾶ : 1, αὐ. ΠΩ 4116 ηιαΐαγὶβ Ῥῖκα, 110. τιοϑέν 1 ὕμγον (οἴ. 

ἝΈΩρ. Βτ 16 βῃοοῦ, ξὨγοδά τον, γγῶγΡ Οοὐ. ναῖγρϑῃ “ ὑῃγον ἢ). 
ἤΐτρα σίγαϊο : Ῥηγυρίδη, 110. ηυμέγαδ οδΡ.) 
(μύτυς νγὰχ : μύτις.) 
(μνᾶ ρουπὰ : ΗΘ). πιᾶπδϊι.) 
μνάομαι του, μνεία μνήμη τηθιηοτν, μνώομαι ΥΘΙΙΘΙΏΡΘΥ : Ταῦ. πιθηνϊηὶ 

β ᾿ γοῃμδηΐβοοῦ, ὀ 1γν. αο-ηυιυίγόν" 1 θη, οὐ, σα-ηυϊέμὲ ταθυλοσυ, 1“, 
᾿ς αἶ-ηὐϊηξϊβ, μηνύω. 24. 

β ̓  βναρός Οταύίη. ἱποογῦ. 79 βοΐῦ : μνόος. 

(μνάσιον μναύσιον ἃ ρ]δηὺ : Εἰσγρύϊδη.) 

Δι 
“ Ἢ 
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μνοία Βογῖβ (Ογϑύδῃ) : μένω. 

μνόος ἄονγῃ : μνίον 5θῶ-νγϑϑᾶ μνιός βοξύ, 110, πυΐπηαισα ἴθ] Ὁ-σΥδ858. 
Ρύγο ς (ο1] : ἐπι-σμυγερός. 32. Ἠθηοθ μογοσ-τόκος αἰ] Ἰνουΐηρ, 

οὐ. ῬΙα,. (οὗ, θεόσ-δοτος). 

μόδιος -- μέδιμνος. 7. 
μόδος -- μαδωνία. 
μόθος ἀϊη, μόθων ἱπιραδοηῦ : Τν, φιοίϊ, Ῥϑηῖβ, Ὁ Νου, ηιδημϊϊ τα 11- Πδπι 

5Κ. γιαηΐῇ, αὐϊν: “Εἰ Π]Πηρ'᾽, οἵ. μαντίλη. ᾿ 

μοῖρα-- μέρος. Ἴ. 17. Ηδθποθ μοιρο-λογχέω τϑοοῖνο ἃ ρογύϊΐοπ, λαγχά 
μοῖτος ὑπδη}τ5 : 510], Ταῦ. ηυϊέιοι8, ἀμεύομαι. 

μοιχός ῬΑΥδΙλοιν : μάχλος. 17. 
μοκλός ΑἸΔΟΥΘΟΙ. 88 -- μοχλός (οἵ, μύκλος κλαδιά. Ἵ 

μολγός π46 : ΟΗΘ. πιαΐλα νγα!]οὺ Ἐπρ.. ηιαϊΐ, ὀμόργνυμι. 
μολεῖν 566 βλώσκω. 

μόλις ΒΟΔΙΌΘΙΥ : μῶλυς. 80. 
μολοβρίτης ψ11ἃ ῬοΥΚον, μολοβρός θαρρᾶν : “σδμάογῖηρ᾽, ἀμορβέω. 98 
(μόλυβδος μόλιβδος μόλιβος 1οδά : Ταῦ. ρει, ΝΗ. δἰοὶ : ' 

5Κ. δαλιι-ηναΐαβ “ ΘΥΥ ὈΙΔΟΙ ᾽ ΞΞ 1684.) 
μολύνω Βίαϊπι : μορύσσω. 25. 
(μόναπος, νγ]]ἃ οχ : μόνωψ μόνωτος, βόνασος, Ῥαβοπίδῃ.) 
μονθυλεύω 5ὐυ γι ἑογοθα τηθϑῦ : μίνθος. 1]. 
(μόρμυρος μόρμυλος μύρμης ἃ ἤδη : 641116 πουῤγηυνϊο.) 
μορμύρω τοδῦ : Τιαὐ, πιμγηνιν", Οοὔ. ηιατγαη, ταοῦστι Επρ., Τἀδ. τυ 

ΘΥΘΤΉΌΙ6, 5 Κ. ηναυηιαγαϑ τυϑυ!πρ, ὅ,. 
μορμώ Ῥυρθθδν : Ταῦ. γογγηυῖάο (οἷ. μύρμηξ) : 
μορόεντα ὈγΙρΗῦ : μαρμαίρω. 
(μόρον τυ] ΥτῪ (1 αὖ. πυσγεηι, Τν. μη ΥΘΉΏ,, ἐρρην ηυιίδογγῃ, ΤΑῦ. 

ϑϑυατθϊο.) 
μόρος ἔαΐθ : μοῖρα. Ἶ 
εὐρηθάς βύδϊῃ, μόρφνος ἄδτκ : ἔμόρχξ-7Ἴω, Τλῦ. πινῤξϑαόαεὶ Ῥοΐου!. 2... 

μορφή 5186 : μάρπτω (οἴ. Ο ὅϊαν. ὑνογἄ ἕξις 11{, ὑνχόνεϊ “5θῖΖθ » 29. 
(μόσσυν νγοοᾶάθῃ ὕονγον : Ῥοῃΐϊο.) 
μόσχος 5ρτοαυΐύ, οδ] : Αρϑ. ἡναῶ τη θϑῃ Επρ., Τα. πιάχραϑ ἰκπιοῦ, 
μοτός 1ἰπηὖ : μίτος. 
μοῦνος ΔΙ΄οῃΒ : ̓σμῶνος, 5. δαηιᾶηαβ 11, ἅμα. 32. 

μόχθος Ξ-Ξ μόγος.᾿ 
μοχλός ἸαγοΥ : μῆχος. 80. 

μῦ Α. Τηΐο1]. 
(μῦ Β, Μ΄: ἨδθΡ. ηιην.) 

μύα ἃ Ρ]αηῦ : Ταῦ. ηγιϑοι8, Αρϑ. ηγδβ τη 88 Εἰπρ,, Ο 51ν, ηυδοϊνά, 34. Ι 
μυάω ΘΟΙΏΡΥΘΒΒ ὅῃ6 1105, μυέω 1ηϊ ϊαῦθ (“ Ὀἰπᾶ ἕο 51:16 066 ἢ : μύω. 
μυδάω δι ἄδιηρ, μύδρος τηο]ΐθῃ ἴσο : μαδάω. 
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μὰ, ΤΩΔΙΎΟΥ : μιαίνω, “σγοᾶδυ.᾽ 17. 
αύζω Α. δτοδῃ : Ταῦ. ηνσιο, ΝΗ, φυμοΐοη συατη 16, Β]κ. τηλοῦ αὐΐον ἃ 
Ψ, οαπα, οὗ, μῦθος. 

ΓΙ Β. 5ιοῖ : μυάω. 
ψγογα : Ταῦ. ηυέϊο ἡνιι88ο, ΜΗ... ηιἄισοη, τον Ἐπρ. ἕο τό ΑΡρ5. 

; γαδὺ 568--ΤαΘ Εἰησ,, Τιοὐῦ. ηνατιέ Ὀ6]]ονν. 

Μκὴν: Ταῦ. πυίϑοα, Τ δ. Ὥνιι886 : ὅδ]κ. ηνιδῖ, βῦθδὶ, "ρυθϑὰγν οὗ Ὀ]οοᾶ". 84. 
οὐ τοδνῦ : οὗ, μύζω Ἁ. 

ς ΤΩ ἸΒΗΤΌΟΙΩ, μυκτήρ ΠΟΒΘ : ἀπομύττω. 
ΟΝ ῬΒοοδθδη (οἷ. μοκλός), μυχλός 5811 0Π-855, [δῦ. ηγάζιϑ8, 

ἰάχλος. 
ὕλη Α. τη}]] : Ταῦ. ηιοῖα (Ἐπρ.) πιοῖο, Ὁ Τν. ηιεϊζην 1 Ἐ- Αρβ. ηινοῖο 
“χροὶ Εΐπρ,, Ταὐ, ηιάϊὲ στὶπα, μαραίνω. ἕο μύλη Β. ἀροχύϊοῃ, 10. 
 φλ δὶ ἴ81]. ᾽]. 98. 
ἰὰμ ος μύλος ἃ ἤδἢ : Τογϑῖρτι.) 

δός ἀἀτη} : μύω. 

ὕνη ΘΧοΙιΒ6 : 51. φεῦυ τον, 81. 
ὐξ: ῬΒΙθρτα (Επρ. ηιαΐο]) : ἀπομύττω. ὅὃ0 μύξων -- σμύξων. 32. 
ὕραινα μύρινος -- σμῦρος. 82. 
μυρίκη μυρΐκη ὑδπιανῖϑὶς : Τουϑῖρη.) 

ς ΘΟ ὐ16585 : Ζα. δαδυαγα 10,000, διϊγὶ ΡΙΘηὺν Ὁ 
μύ ἡμὴ δηῦ: Ταῦ. γογγηιῖοα, τ. πιοϊγδδ, Ὁ Νον. ῃιαμῦῪ Ἐπηρ᾽. ρὲ8-ὈιῖγὉ, 
Ὁ βίαν. πιγαυῦ, Ζ4. πιαοϊγὶ : 
ὑρ ον Ο1]} : σμυρίζω. 82. 
ὕρρα ΤΥ : σμύρνα, ΗΘ. ηιδγ.) 
τυρσίνη μύρτος τηγΥῦϊο : Ῥουβ. ηυῶγά.) 
ὕρω γ766} : μορμύρω (οἷ. κλαίω). 

ὃς ΤΠΟΊΙ56, Τητι556], ὙγΠ816, πηι5016 : 1δὐ. ηιᾶβ, Αρβ. ηυῖβ ταοσβ Ἐπρ., 
ὅἴαν. ηιψϑῖ, Β1κ, ηυϊιδὴ), Ἤβυοι. σμῦς : ὅΚ. ηυινδὴ, βῦθα], μυῖα. 52. 

μύσος ἀοΠ]ομιθηῦ : μυδάω. 88. 
μαι-- ἀπομύττω. 

ὌΡΡΟΥ ΠΡ (ΕὙΘΠΟῊ ηιοιιδέαο᾽) : μάσταξ. 1]. 
ἢ 800}, μύστριον ΒΡΟοοῃ, μυττωτός Βεϊδᾷ : ματτύη. 11]. 20. 
μύστις ᾿νοῦ οὗ τ] 011ὰ80 : μίτυς, ἔογαῖρι.) 

'χθίζω 5ποτύ, μυχμός στοαπῖπρ : μύξω Α. 6. 231]. 
ὁς ΘΟΥ̓ΠΘΥ : Αρϑ. ϑηγσαη, ΟΥΘῸΡ Εΐηρ. βηυμσσῖο, “Ῥοπᾷ ̓. 82. 

ὦ 5ῃιῦ ΓῪ ΘΥ6Β: [,ὖ. ηυϊέι8, ὅ1κ. ηνάξαϑβ ἀυταῦ, ην Ὀἱπά. 
τά ΤΩΌ8016 : [μ. τρμιδοιιῖιιδ, ΑΡ5, ηυᾶδίθ, Ο ὅ]αν. πιψδίοα ἃῖτα, 51, 
ηηιδίϊαβ ὈΘΒΌ1016, μῦς. 84. 

μύωψ ραάῆν, ϑοδα (“ βΒυϊηρὶπρ ἢ : μυῖα -- ὦπα, 84. 
μωκός τηοοκου : μακκοάω. 
᾿μῶλος 5ἰτγιιρο]6 : μάρναμαι. 8.0 μῶλυς ἔδ60 16, Θοὐ, σα-πιαϊυγαη οὐπβι. 2. 
᾿(μῶλνυ τηδηᾶγαϊκκο, ραυ]ο : Οαρράοοίϊδη πϑιηθ ἔου συ] τὰ ἅρμαλα.) 

“ 
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μώλ-ωψ νγϑ8] : μέλας -- ὦπα. 7. ᾿ 
μῶμαι 5661 : μάομαι, μένος. 17. τ 
μῶμος Ὀ]ΑτηΘ : Κ'1οΠ]Πἴδη τποηλαν' ἔοΟ] 15}, Ὁ 51δν. πιαηιΐ, μυάω. 17. 
μῶνυξ βὐγοπρ-Ποοζοα : ἔμουν-ὀνυξ, μοῦνος, “ΤῸ ἀπάϊν! θα ποοῦ", 38, 

μωρός 5ὐαρ!ά : 5Κ. ηνᾶγαϑ, μῶλυς, 

(νάβλα Βεῦρ : ΗΘ}. πεδλεὶ βπαῦε.) 
ναί--νή. 

(ναῖρον ἃ 5Ρῖ66 : 1π418},} ΤΗ͂Σ 
ναίω Α. ἄν6}]: 1,αὐ. πζάτι8, ΟἿν. πεὲέ πϑϑῦ, Αρβ, Ἐπρ. ηεβέ, 51κ. πῦᾶα 

νέομαι (οἷ. οἶκος.) 584. 

ναίω Β. 81 {1]] : νέω Β. 
νάκη ἤδθοδ : νάσσω. ᾿ 
νᾶνος ἀνγατῇ : Ηδβγ οι. ἀννίς ρσγδηἀτηοῦμον, Ταῦ. ἀπιι8, ὙΥ ΘἸ5 παΐη, ΟΥ̓Ὸ 

απα, ΤΑν. απψέα ταοῦμου-πη-ἰανγ, 51Κ. παηᾶ ταοῦμου. ᾿ 
νᾶός ὑθιηρ]6 : 4.60]. ναῦος : 17. 
νάπη ἀ6]] : όθγΟΠ. νενώπηται τεταπείνωται : 
(νᾶπυ -- σίναπι.) 
(νάρδος Ξρ!Πκοπᾶγᾶ : ἨθΌ,. πεγά.) ᾿ 
νάρθηξ ναπά : Ἠοβγοῖ. νάθραξ, ΤΑν. πόηαγε τορᾶ, 51. παᾶαβ. 24. 21. 
νάρκη πατηθη688 : ΟΗΟ. δπαγαλῆα ἸΟΟΒΘ, νεῦρον, 11. Ἠδθποο νάρκισσ᾽ 
ἀδΔΕοα 1], “παγοοῦϊο ", 

(νάρτη -Ξναῖρον.) 

νάσσω εὐ: Ταῦ. πασοα ἴᾺ]]ΘΥ : 
ναύ-κληρος οὠρύεαϊη, ναύὐ-κρᾶρος ΠουβοΠο] θυ : κραίνω. 28. 
ναῦς νηῦς 5ῃὶρ : 1δὑ. πᾶυϊδ, ἴτ. παῖ, Αρβ. παςα, ὅ1κ. παιιϑ, νέω Ἀ. 
νάω ἤον : νέω Δ. 
νε-ἅλής ΓΓΘΒῊ : νέος - ἁλής. 
νεβρός ἴδῃ : 
νείατος Ἰονγοϑὺ, νειόθεν ἔγοτη ὑπ οξξοτι: Αρβιηξᾶον ἄονση Επρ'. ποίδον δοηφαξῆ 

Ο ὅ1δν. πέψιν, 5Κ. πὲς Ἤθποθ νειός “"ἄθβρ ᾽ ἕϑ!Πουν ἸΙαπά, Ο ὅϊαν. μόνα ΗΘ], 
νεῖκος 5ύγθ : Τιοὐὔ. ηὲχίηάϊ τον 1]6. 
νέκταρ ποούδν : νώγαλα. 7. 19. 
νέκυς ΘΟΙΡΕΘ: [οῦ. 600 ἤοςοΟ, Ἰγ. 666 ἄραθῃ, Οοὐ. παΐῖι8. οουρβθ, Ο ὅ51δν. 

μαυὲ ἀφεά, 5. πὰς ῬΕΥΙΒΉ. 
νέμεσις ταῦ! (“ἱπηρα αῦϊο᾽), νέμω ἀϊδβυτΠαῦθ, νέμομαι ἔθοᾶ, νέμος ραβύαχτοτ,, 

Ταῦ. πιμμόγιιδ πθηυι8, (τοῦ. πἴηιαη, ὕακο Ἑμπρ. πὐηυδῖο, Ταῦ, τυὥπιαβ σοῖπι.. 

νεο-γῖλός γουηρ : ὄνεο-γεν-λός γένος. 17. ι ᾿ 
νέομαι ρὉ : ὅ[κ. παβ Ἰοΐπι βοηθ ὁμ6. 34. 
νέος πον : Τ,αὖ. πουιι8, Τν. πα, οὗ. τι) Ἐπρ., Τἀὐ. παυίαδ, 51]κ. παυαδ δ 

σ-νέ-ος, 566 υἱός. 382. 34, ᾿ 
νέποδες ΟἸΠΠάτοη : ῬΟΡΌΪΑ Θὑγυη ρου (85 ἰδ “νή-ποδες ἔοοί]θ58) ἔοι 

ἤνέποτες, Τιαὖ, πορῦβ, Ο ΤΥ. πεοϊιξ τιίῖθοθ, Θοῦ. ηὐδ )ὲβ Κἰπβιηδῃ Αρ5. πο 
ὭΘΡῃονγ Επρ,, Ο ὅ]αν, μοίζ), ὅς, παρᾶξ Βοῃ : , 
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ρθε νέρτερος θεῖον : ἀριστερός. 
'έρτος πανν]ς : ἔογοῖρε ἢ 
ἱνέτωπον 01] οὗ ΔΙτηοπαβ : ΗθΡ. παΐᾶρἶ, ἀτορ.) 
νεῦρον Βίπον : [ιαὐ. πέγυι8, ΝΗ. ϑδοϊηιηζοη, οοτϑοῦ Αρϑ. 8Π6ΟΥ ΠΟΟΒΘ 
Ἑπρ. ὅπαγὸ παγγοιυ, Τλῦ. πογέϊ ἀγα ἴθ. 92. 17. 

νεύω ᾿πο]1η6 : Ταῦ. πῖο, 'κ. την Υϑ που. 
νεφέλη νέφος οἱοιᾶ : Τιαῦ. ποδία τζηιδιιβ ηὔδε8, ὙΥ 65 πὔιοϊ, ΝΗΘ. 
ποϑοὶ τηϊδῦ, Ο ὅ1ων. μεῦο 5ῖυ, δ. μαδῆαϑβ ταϊβῦ. 

ρός Κιάπου : [δὖ. Πφ ὙΟη68 ὑοδύθβ, Ὁ [τ ἄγ Κιάπου, ΝΗῸΟ. πηίογε 
Ἑπρ. ζιά-πον, ὅ1κ. ηὔυ στον ζαῦ. 

ἰω Α. ϑυμη : [Γαὐ. πὸ παΐο, 1ν. ϑημαα, τῖνου. 51. δηὼ 160 ἤονν, ὅπὰ 
Ῥαΐμο. 82. 
ἕω ΒΒ. Βρίπ, Πϑῶρ ἂρ (“ Ὀϊηᾶ ἐοροϑῦμον ᾽) : Τιαῦ. πο, ἴν. δβηαΐ,, ὑπνοϑᾷ, (οὔ. 
ΝΜ Αἰα ΠΘ6616 πρ,, ΟΗΟ, πᾶισαη, βρῖπ ΝΗῸ. πᾶλοη βουν, [Δὺ, ηψέϊβ 
᾿Ἰοομι- θᾶ. 82. 
ἐωτα ποχὺ γϑδν: ἵνεό-ετα, ἔτος. 17. 

ἡ γοὰ: οὖ. πη ᾿Ἰπαθοα παηυ, Ζᾶ. ζοηυ- πη αθτη-Πϑτη. 
π- : Ταῦ. π6-}ὰ8 ηὖ-ϑὲ πἢ-ηυΐγιγα, Ττ. τὶ τιοῦ, αοὔῦ. πὲ Εππρ. παν πο 

πατρῆέ ποί, Ταῦ, πο, ὅ1κ. πᾶ: ἀν-, Ῥγδθοθᾶ, (οἷ. μή οὐ). 

ν-ηγάτεος Ὀοαυ ἴα]: ν ὙΤΟΏΡΙΥ Ῥυϑῆχὺ ἔσο φγθοθάϊηρ σογὰ οὗ. βα. 
(οἷ. Ἐπρ'. πουγὺ πίοκπαπηθ ποποΘ παρροῦὺ) : ἄγαμαι, “ Δἀτηῖγδ Ὀ16᾽, 
ἤδυμος πυγοοῦ : ἥδυμος ἡδύς (οἴ, Ῥγαθορά.). 
ἡδύς Ὀ611Υ : αοὐ. πἱμέαη δου, 5Κ. παπᾶ ΘὨ]ΟΥ οπϑβϑὶ (οὗ. Ταῦ, αἰνὰ 
δἷο, Ἐΐπηρ'. τηῶνν τηϊρ ὐ). 
ηέω νηνέω ΠδΔΡ ὰρ : νέω Β. 80. 

νηλίπους υπϑπῃοᾶ : νη- - ἦλιψ 5806 : 
(νηνίατον ἀΐτρο : 1,αὐ. πδηΐα, Ῥαγυρίδη.) 
νή-πιος νη-πύτιος ΟὨΪ]ἃ : πινυτός. 
(νηρείτης νηρίτης ΡΘΥ ΨΙΠΚ]6 ; ἀναρίτης, ΟΥΘΙρΡΠ). 
νή-ριτος πυρο : ἀριθμός. 
νῆσος ᾿5Β]απᾶ : ἔἄνασος (οἷ. 5α.), Ταῦ. ἐγιϑεία, ΤΥ. ὑηὴδ. 
νῆσσα ἀποκ : Ταῦ. αἀπαβ, Αρβ. ἄποα, Τὺ. ἀπέϊβ : 
νήφω 81 Ξοῦον : ΝΗῸ. ηὐολμέογη, ἑαδυϊπρ : 27. 
(νίγλαρος Πΐθ : ἔογοῖρη). 
νίζω νίπτω ὙγΑ5} : Ο Τν. πο-παὶρ Ἰᾶνιὺ, 51. πᾷ ὕο οἴϑαθ. 397. 
ΒΗ Εν: Ἀρξίγκη, Τιαῦ. υἵποο, οὐ. νεῖμαη ἴο Πρμὺ, Ταῦ. εὐοὶ ὶ ἀο. 

β 
γίν -- μίν. 19. 
νίσσομαι ρὉ : νέομαι. 18, 19. 
(νίτρον παύτοῃ : ΗΘ. πείϊογ.) 
ος αἰηραν : Ταῦ. πἴαω πϊησι, ὙΥ ΘἸ5 ρῦ, Οοὔ. βηαΐυβ Ἐπρ., Τλῦ. βηὄραϑ, 

. φηδχῆ, ἴο βῃονγ. 32. 27. 
νόθος Ὀαβίαγα ; ΗΘβυ οι. νυθός ἄδτκ, 1,αὐ. τὐπῦγα, Τὰν, ἡὥάας ὉΪΔΟΚ, 51, 
απάλαϑβ ὈΠπᾶ, 94, 



92 ΕΤΥΜΑ͂ σΟΚΑΞΟΑ. 

νόος τηϊπᾶ : Ταῦ. ποία, Οοὔ. 878 186, 92, 

νορύη Ρᾳ156 : ἔογοῖρη ὃ 
νόστος τού : νέομαι. 7. 
γόσφι ἀραᾶτῦ : ἄνευ. 82, 
νοτία γταΐῃ, νότος 5. νγὶπᾶ : νέω νάω. 7. 
γοῦμμος ἃ οοἷπ : ΚΙΟ1Π18π, Ταῦ. πυηληλι8, νέμω. 

νοῦσος ἀϊδοαβα : ἕνῶσος, νέομαι, “ ν᾽βιύαὐοη , 7. 
νυκτάλ-ωψ, ἀϊτη-ΒΙσηὐθοα : νύξ νυκταλός ποούαχπιβ (οἷ, αἰγίλωψ,.) 
νύμφη Ῥυϊάθ : 1,8. πδο : Νύμφαι “ οἸου-τηδιθηπ᾽, νέφος, Τιγαϊδη. 
νῦν πον: [μδὐ. πιῆν γι, Ἰν. γῶν απ], οὔ. τὴν πον Ἐπρ,., [1Ὁ. 

γι, νή. 

νύξ πϊρηῦ : Ταῦ. ποῦ, Ο 1ν, ἐπ- ποοΐ ὑο-πὶρηῦ, κὰν: παΐιίβ πϊοηὺ Ἑππρ., 
5Κ. μπαζέϊδ: 11. 

νυός ἀδυρθίοτ- ἴη-ἰὰνγ : Ταῦ. πιι8, Αρβ. ϑηογ, Ο ὅ1αν. βηΐἥοϊα, 
ϑηιδίῶ: ἔσνυσός, 8686 υἱός. 82, 84, 

γύσσα ὑυγηϊηρ-ροϑῦ (΄ 5887} βύδϊκϑ ἢ), νύσσω ῬΥΙΟΚ : 110. πιδϑχξὶ ὕο Ἰύ ἢ. 
νυστάζω--νεύω. 81]. 

νύχιος πἰση]ν : νύξ (οἷ. ἀνακῷῶς). 29. 
νώγαλα ἀδϊηὐϊοϑ : Εἰ. δηαοῖΐ; ϑιναξοῖ, βϑηαρ. 32. 
νωθής 5] ροΊ5ἢ : νη- -᾿ ὄθομαι. ᾿ 
νῶι γγο ὕγο : 1[,αὖ. μῦβ, Ο ὅϊων. πὰ Αοο,, Ξ1κ. ματι. 
νῶκαρ 51668ρ : νέκυς, “ 116] Θββηθθθ, 7, 
νωλεμές ΘΟ ] Π1Δ}]}Υ : νη- - ᾿όλεμές “ὈΤΟΚΟπ᾿᾽, μέλος. 1. ; 
νώροπι ἢδβηΐηρ : Ο ΝΟΥ. 857} 7' ΒΏΔΥΡ : νάρκη, “ ἀΔΖ2) η΄. 32, 2, 27. 
νῶτον ὈΔῸΚ : ὙΥ ΘΙ παρέ ν8]1ον, Ξκ. μαΐαβ Ὀθῃῦ παῆν Ὀοπᾶ. ἥ 
νωχελής 5] ρΡΡΊΒΗ ; νῶκαρ (οἷ. τημ-ελέω.) 29. 

ξαίνω 5ογδύοῃ, ἐλνάώ 5. Πἔ} ἢ (85 Ὑγῦἢ οἀταϊηρ' γχοο]) : Ο ΝΟΥ. βζύηη, Κὶ 
Ἑπρ., 5Κ, ἤμαι αϊσ. 24, 

ξανθός ξουθός γ6]]ον : Τοῦ. οαπᾶθο αδοοηᾶο, ὙΥ ΘΙθῃ οαη νυ μϊδθ, 
μᾶασογ οἰθαν, 110. δζξαϊάγιιβ, σπινθήρ. 24. 1]. 17. 

ξεῖνος ΒύΥΘΠρΘΙ : ὅ51κ, ζϑἠδηιαβ βιορρίπρ, κτίζω. 24, 
ξερός ξηρός ἄτγ : ὅΚ. ζεμᾶηιαϑ βἰῃροα, 24. 80, 
ξέω ξύω ῬΟ]ΊΒὴ : 110. δἰδιιδέλ Βῃανθ. 24. 84. 
(ξιρίς ξυρίς 115 : ξογοῖρτι,) 
ξίφος βυγοτ : σκάπτω. 24. 12, 
ξύλον σοοᾶ : σκύλλω (οὗ, δρῦς). 24. 

ξύν νυὶθ, ξῦνός ΘοἸητηοι : 5Κ. βασᾶ δοροῦμοσ, ἕπομαι. 24. 
ξυρόν ΤΆΖΟΥΙ : 5Κ. ζϑῆμγαβ, σκύλλω. 24. 

ὄὅ ὅ Τηΐ ο1]. 
ὁ- οορυϊαϊγο : 51κ. 8α8-. 38. 
ὃ ΒΘ: Ταῦ, ϑιύτη βατη 8ῖς, ὟΥ 6188} ἄτον ὅπου, αοὐ δὰ 8 Επρ. 876, 51... 8α. 18. 
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α Δ. βουνίσθ- γθ6 : 8]. οἴη οὔα, ἕογοῖρῃ.) 
ὅα Β. ἔτίπρο: ᾧα. 80. 

αἷδβ.: Ῥθυβ.) 
ὅαρ νῖΐο : ὀὁ- - εἴρω Α. 11] 
ὅαρος ἀϊδοοῦγδθ : ὁ- - εἴρω Β. 1]. 

ὀδελός ερὶὑ, ὀβολός ῥοπὴν : 5, ασγαηι ροϊπέ. 27. 98. 2. 25. 
τὰ γοῦπρ' δηΪτηδ]5 : νεβρός, 10. 

ὄβριμος ὄμβριμος τοϊρὺν : αοὐ. αὖ78 βύγομρ,, 51. αφριδῆχθιαβϑ. 32, 19. 
ὄγδοος εἰσῃῦ : ὀκτώ, ΘΔ ΚΘηΘα οὁἢ. ΔΗΔΙΟΡΎῪ οὗ ἕβδομος. 
ὀγκάομαι ὈΓΔΥ : [αὖ. οποο, (οὔ. ατλ)οη, ὕο οἸατηουν, Ο ὅ]αν. 7ραξϊ σγοδιι, 
 Κ1κ, αὐ πηυγτηι,, ἐνοπή. 

ἊΝ ΟὕπΟΘ : δ᾽] ἴδῃ, 4]. οὐγκία οὐγγία, Τιαῦ. εὐποΐα, ὄγκος ὈᾺ1Κ. 
τον ομοϑύ, ὄγκος Ὀδυ, ῬᾺΠΚ (“ τουπμθ55᾽): ἀγκάλη. 11]. 

βυγαῦῃθ : ὀ- -- γέντο. 81]. 

νη Ῥθᾶῦ : Ηθβυοῆ. κόγχνη (οἷ. κὀκκοΞ).) 

τὶ ὑπ ὑθοίῃ : ὁ- -- δάκνω. Ἤδποθ ὀδάξω ἴδ6] ᾿ἰγυιὐα]οη, 
ὁδάω 561] (οἴ. Επρ. ὑγαᾶθ ὑγθα), ὁδός γγὰν : οὖδας. 18, 
ὀδμή Β1η6]] : Ταῦ. οὐου οἷοο, 1λῦ. ιν 1 5τη61], 
δούς ὑοούῃ : Αυγηθη. αὐαηῖη, ὁ- -- Ταῦ, ἄθη8, ΟΥ̓ ΘΙ5ῃ ἀαπέ, (οὔ. ἐνοέζιϑ 
 ρ,, Τὺ. ἀσπίδ, ὅκ, ἀαηπέαϑ: (Ά.60]. ἔδοντες ῬΟΡΌΪΆΥ οἰσιμοῖοιγ. ) 

ύνη ρΡαΐῃ : ἔδω. 7. 
μαι Ἰατηθηῦ : ὁ- - δύρομαι (οἷ. ὅμαδος). 

Ὁμαν δ} ΔΏΡΤΥΥ : [δὖ. οὐΐιι ῥα Αρϑ. αἰοῖ ἈΟΥΥ10]6, Αὐτηθη, αὐψεῖ 
᾿ς ὅο Βδΐδ. 

ὄζος Βῃοοῦ: [κ1ὖ. ὥσίβ, ὑγιής. θ, 

ὀθνεῖος Γογοῖρστι : ὀνθ-νεῖος νόθος. 8. 
μαι γοραγὰ : 

(ὀθόνη Ἰΐποη : ΗΘΌ, ᾿δέῶη.) 
οἵ Τηΐο 1]. 

οἴαξ οἰήιον τυδᾶον : Τἰδ. τυαῖγα, οἴσω. 
᾿οἴγω οροῃ : ὅς. υὐ ναῦ ἴῃ τηούΐομ, 398. 
οἶδα Κηον : Ο 1γν. γ0- 6880} βοίδιη, ἰοῦ. ναϊέ 1 Καον Ἐπρ, τοῦ, τ- υδὶδ 

πη -Ὑγῖβα Επρ,, Ὁ ὅἴαν. υέαέύε Κυιονν, ὅ1κ. ὑυδάα 1 Κπον : “1 56θ᾽, εἶδον. 

οἰδέω 5:.7:.9]] : 1,.αὐ. αϑηιξάιιβ ΒΤ ]]16η, Αρβ. ἀέᾶ οὐδ πρ., Οὅῖαν. Ἰαᾶνο [014., 
(οἶδνον ὕδνον ὑχ 6 : ζοτγοῖρι.) 
οἰετής ἀοα 8118 : ὀ- - ἔτος, αἱ ρμέμοηρ ταθέτὶ σταύϊα. 
ὀιζύς ἀἰδύγο88 : 
οἶκος Ὠουδ6: [Γδὺ. υἵοιι8, Τν, ἤεῖ, ν1Πὰρθ, Οοὔ. υοἷδ8, Ο ὅ]ων. υἷδῦ ἴδυτη, 

Ἰ σϑραϑ ΠΟιΒΘ : “τηθϑυϊηρ-Ὀ]δοθ᾽, ἵκω (οὗ, ναός). 939, 

οἶκτος οἱύγ : [αὖ. αὐσογ, Ὁ ὅ1ὰν. φφα ἀΐβθαβθ: ἐπ-είγω, “ρρυϑββίοῃ ". 
γ...19, 

! οἶμα τυθη, οἴμη βοπρ, οἶμος ραΐῃ: ΖΆ. αδοῆγια ταῦ, 851κ. ἐδῆ βοὺ ἴῃ 
τηούϊοῃ, ἰάλλω. 31. 88. 
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(οὔἴνη νῖπθ, οἶνος νγῖπο (1,δὖ. υὔηηι, Οὔ. νοΐη Ἐπρ.) : ΗΘ}. γᾶψίη.) ἢ 
οἰνό-φλυξ ἀγαπκοη : φλύκταινα. 
οἷος ἀϊοπο : Ταῦ. οὐ-Π08 ἄγιιβ, ἴα. 51]. 

ὄις 5Βῃ66Ρ : [αὖ. ουἷδ, Τγ, οἱ, οὗ. αὐὐ-ϑέγ' ΒῃΘοροΙα ἕπρ. οισο, Ἰλῦ. « 
ΒΏΘΘΡ, ὅ51κ. αὐίϑ: αὔω Β., “ῬΙραῦπρ᾽. 384, 

οἷσος ΟΒΟΙ : ἰτέα. 88. 
οἰσο-φάγος συ]]οῦ : 
(οἴσπη οἰσύπη οἰσπώτη 5π66ρ-α!τῦ : ἔογοῖρι, 8]. οἴστη.) 
ὀιστός Δ΄ΙΤΟΥ : ̓ὀσ-ισ-τός, ὅ1κ. αἀϑ8 ἤτον, ὀστέον. 34. ὅ. 16. 

οἷστρος σεααῆν : αἴθω. 20. 
οἴσω ἴογαια : [,δὐ. συδηογ, Αρ5. ναοᾶἄϊαγν Ἀππύ, Τὴν. εὐψέϊ, ὅκ. υἱ Βοῦ, 

τηούϊοη. 99. ᾿- 

οἶτος ἄοοτῃ : αἶσα. 
οἴχομαι δ φΌΠΘ : ἴχνος. 31]. 
ὀίω ὑπίπκ : ἀίω Β, 9. 
οἰωνός μἱγὰ : Ταῦ. αὐἱδ. 84. 
ὀκέλλω τηονα ἃ 58]Ρ : ὀὁ- -- κέλλω. 
ὀκλάζω ογοποῖ, ὄκνος Α. ποβιύαθίοι : Ταῦ, σναοϊζίο, ὅ]κ. να γ011. 39. 

᾿ ὄκνος Β. ΒΘΙῸΠ : ὀγκάομαι. 382, 
ὀκρι-βας ρ]αὐξοττη, ὄκρις ροϊπῦ : Ο Ταῦ. οογὴβ ΟἹ, ἄκρος. 8. 
ὀκρυόεις ΠΟΥΥΙΌ]Ε : ἔα]86 τϑδάϊηρ ον κρυόεις. 
ὀκτά-βλωμος ἴπ οἰρηῃῦ ῬΊθοοβ : βλωμός Ῥῖθ06, βλῆρ. 
ὀκτώ οἱρῃὺ : Τιαῦ. οοίο, Τγ, οοἶνἑ, (οὔ. αἰέαη, Ἐρβ.. Ταῦ. αϑαοίοηὶ, δῖκ, αϑῆζαι 
ὄλβος να! : ἀλφάνω. 11]. 28. 
ὀλέκρᾶνον ΕἸ ον : 1,αὖ. αγοιι8, Τὰῦ. αἰζιμιδ. 2, 
ὀλέκω ΚΙ]: οἵ. ὄλλυμι. 2. 

ὀλίγος 110{16 : 
ὄλισβος Ῥ6η15 ΟΟΥΔΟΘᾺΒ : 
ἔσθ κἰῷ : "ὀ-σλιθ-θάνω, Αν5. 8ἴϊαο [811 Ἐϊπρ, εἴα, Τλῦ. 5ἴϊάαι 1 511] 

ὁλκός ἔπτγον : Ταῦ. 8μἴοσιι8, Αρ8. ϑωϊλ, Ῥ] οιρῃ, ὀρύσσω. 18. 25, 
ὄλλυμι ἀοϑύγον : 1,δἱ. αδ-οἶοο 6ω-οἴοβοο, ὅΚ. ὥγέαβ Ἰῃ7αγθα, αγ' Τδο ἢ, 
ὅλμος τηογύδῃ : εἰλέω. 18. Ἷ 
ὀλολύζω οΥὟ, ὄλολυς οἰδιηϊποῦθ (΄“ ῬΔῸΥ ᾽): 1,δὐ. εἴμῖο, δ]κ. εὐἰαϊιι8 οὐδ 

ὑλάω. ὅ. 16. ᾿ 

ὀλοοί-τροχος Ὀου]άοΥ : εἰλύω. 7. 2. 
ὀλοό-φρων νῖδε: 1αὖ. βαΐνιιβ, οὐ. 8εἰ8 σοοὰ Ἐϊηρ. δἰϊῳ, Ὁ 51ὰν. 8 

Ῥούδοσ. 88. 2. 

ὀλός βορίδ : 
ὅλος -- οὖλος Α. 18. 38. 
ὀλοφυδνός Ἰατηθηίηρ, ὀλοφύρομανι Ἰατηοπῦ: [,10. μἰδαμέϊ ταοδῃ, 

ὀλολύξζω. 2. 

ὀλο-φυκτίς ὈΙΙΏΡ16 : ὅλος -- φλύκταινα. 8. 
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ὀλοφώιος ἀοδβἐττιοὐϊνο : ὀλοός ὄλλυμι -- φύω. 17. 
ὄλπις ο1- ἤδϑια : 51. δαγρὶβ σύθᾶβθ, οἵ. ἀλείφω. 38. 
(ὄλυνθος νυγῖπύον βρ : ἐρινεός, ζογοῖρτι.) 
(ὄλῦρα 5Ξρε1ὺ : Ζά. ὠγναγα ῬΙαπῦ, 81κ. μρναγᾷ {110}.) 
ὁμ Τηΐογ]. Αθβοῖ. ϑΌρΡΡΙ. 827. 
ὅμαϑος ἀϊΐῃ : ὁμός, “7οϊπῦ οΥγ᾽. 

ὁμάμαιτα υτῖπϑ ΑΘ50}. ἔγαρτη, 389 : 
ὄμβρος ταῖπ : Ταῦ. ἑπυδον, Ο Τν. ἐηιγέηι βύοστω, ὅ1κ, αδῆγαηι οἴου. 19. 

ὀμιχέω τιΐπρο : [δῦ. πυεΐηρο πιζῦο, Οοὗ. πιαϊμϑένι8 ἄππρ, 110. τυγϑαύὲ ταὶα-. 
ροΓα, 51. συλ. 1. 

ὀμίχλη πιϊϑῦ : Αρ5. ηνὲδϑέ Ἐππρ., 1.10. πυΐρία, 51κ. γυδρῆαβ. 1. 82. 
ὄμμα 6Θγ6: ὅπωπα. 19. 
ὄμνυμι Ξγγοαῦ: 
ὀμόργνυμι τῖρο οἵ : ἀμέργω. 1. . 
ὃμός ἴῃ ΘοἸητηοη : ἅμα. 7. 
ὄμπνιος Ὀἱσ: 1,αὐ. ορε8, [ὐ. αρβδέαϑ ἃαμάδηοθ, 31. αρηαϑ τϑνθπαθ. 

ὀμφαλός πᾶνε]: Τιαὐ. τὐγδέϊζοιι, Ὁ Τν. ἐπυδίδιι, Αρβ. παΐοία Ἐπρ., 51. 
παδηπίαβ οαπιππβ : [αῦ. εὐιδο ατυγῖ8, ὟΝ 65} αὔόη τῖνϑυ, ἂρβ. παΐω τῶν 
οὗ ἃ σγχ661 Εἰηρ., 1,οὐὐ. παδα πιᾶνο], ὅΚ, μαδἠΐβ, παδῆ, Ὀυαγθῦ. 24. 80 
ὄμφαξ τπητῖρο στῶρθβ, “βυγθ πρ᾽. 

ὀμφή νοῖοο: [1ὐ. αηυδὶέλ οἰ] 6. 
ὄναρ ἄτοδμη : ̓ὄνθ-ρ νόθος. 52. 2. 
ὄνειαρ τοἰγοβῃτηθηῦ, ὄνησις δἀναπίαρο, ὀνίνημι ῥγοῆύ : 51κ, ναὶ ἰονθ, 

ἄναξ. 88. 2. 
ὄνειδος ΤΟΡΤΥΟΔΟΙ : οὗ. σα-παϊξ αν τυ116, Τιϑυῦ. μάϊάβ παὐτοα, 51. ηὐπα 
ΤΏ 0 Κ. 1. 

ὄνθος -- μίνθος, ὀνθυλεύω -Ξ- μονθυλεύω. 10, 
ὀνο-κίνδιος 8Δ55- ΟΥ̓ΥΘΥ : κίνδυνος. 
ὄνομα πδιηθ : Ταῦ, πρη-οιρο, 1ν. αἴγπι, αοῦ. παπιο Ἐπιρ., Ο 5΄αν. ἕγιρ, 

5Κ. μάριαῃ : 2. 
ὄνομαι Ὀ]ΔτηΘ : ὀνοστός ὈΪΔΙηΘΔΌΪΘ, ὄνειδος. 35. 20. 
(ὄνος 455: 1. αϑέητιδ (1τ. αβαϊ, (οὐ. αϑέζιι8 Επρ., 1. ἀβἐϊα8) : ΗΘ}. ᾿αἐΠιδΉ.) 

ὄνυξ π81] : Ταῦ. ὠηρσυιῖδ, Ο τ. ἕπρα, οὔ. γα-παρί)αη τι] ὕο Ἐΐπρ., 1. 
πάφαϑ τιοῖ!, 51. παζλαϑ. 2. 

(ὄνωνις τοδῦ-ΠΔΥτον : ἄνωνις ὄνοσμα, 886 ἄνηθον.) 

ὀξύα ὈΘΘΟῊ : Αρ5. ἄβο 850} Ἐπιρ., 110. ἥδῖ8: 
ὀξυ-ρεγμία Ποαλύρατῃ : ἐρεύγομαι. 16. 
ὀξύς 5ηδγῸ : 5Κ. αἰϑἢ Υθϑοῖ. 
ὅπ Αν. Βιδῃ. 208. Γηὐου]. 
ὅπα γοΐοθ: ἔπος. 7. : 
ὁπᾶδός ὀπάων αἰξοπαδηὺ, ὀπάζω τη ῖκα ὕο ἔο]]ον : ἕπομαι. 88. 7. 
ὅπεας 4], ὀπή ΠοΙ6: ὄπωπα, “ΒΡΥ-μο]6᾽. Ηδποθ ὀπ-ίουρος Ρ66, ἑἰωρός 

ΚΘΘΡροσ ὥρα. ὅ. 
ὀπιπτεύω ταίρι, ὄπις γϑῃρϑδῃοθ (΄ οὐβογνδύϊοῃ ἢ : ὄπωπα. ὅ. 16. 
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ι ὄπισθεν ὀπίσσω ῬομΙπά : ἐπί, 1,αὐ. οὐ. 7. 
ὁπλή Πποοῖ, ὅπλον ᾿πϑὑγυτηθηῦ : ἕπω. 7. 
ὁπλότερος γΟΌΠΡΟΥ : ἁπαλός. 2. 
ὁπός 7166 : Ταῦ. ορζηνιβ αὐ-6}8, ἄπιος. 
ὅππως ὑπδὺ : ὅς -- πῶς, 5866 ποῦ. 27. 19. 

ὀπτάω τοαϑῦ: ἔἕψω. 7. 
ὀπυίω ΤΩΔΙΥΥ : [,δὔ. Οριι8, δ]ς, αγραϑ δοῦϊνϑ. 
ὄπωπα Πᾶνθ Β66ῃ : ὄσσε. 
ὀπώρα Απρτιϑῦ : ὀπτάω (οἵ. θαλπ-ωρή), “Υἱροπίπρ᾽. Ν 
ὁράω 566: 615) σισεϊοα, Ἰιοὐῦ. εὐάϊγίέ ὕο σγαύοῃ, ὥρα, ὅ5|κ. ναῦ' 60 

εὐρύς. 18. ᾿ 

ὀργάζω Κηρδᾶ : ἔργον. 7. ᾿ 

ὀργάς τηθδᾶον,, ὀργάω 5:0Χ76]]: 1,αὖ. υἵγγα, ὅ5.|κ. 7) βᾶρ. Ἡθποθ ὁρ 
ΔΏΡΟΥ, Ο [τς ϑγο. 88. 

ὀργεών ρυϊοδῦ, ὄργια ὙγοΥΒ ΠΡ : ἔργον. 
ὄργνια ὀρόγυια ξαύϊιοπι, ὀρέγω βύγοίοι : Ταῦ. γόφο, Ὁ Ττ, γέρύηι 1 βυνϑῦ 

αοῦ. τρεγαζλαι Ἰἰῦ ἂρ Ἐπρ. τοαοῖ,, Τλϊ. γαξμεϊ βυτοίοι, 5Ικ, αγ).. 2. 
ὀρεσ-κῷος ψ]]]ἃ : κεῖμαι. 7. 
ὀρεύς τη0}]6 : ὄρος. 
ὀρεχθέω ὈΘΙ]οΥ : ὁ- -- ῥόχθος. Ἶ. 
(ὄρθαπτον οἹού : ζογθὶ βρη). 
ὀρθό-κραιρος πὐγαϊρηῦ-ΠοΥπθα : κέρας. 24. ἯἽ 
ὀρθός εὐγαϊρηῦ : Τὸν. βορθός, ΝῊ. τναϊὰ πσοοᾶ, Ο ὅῖαν. υἱααϊζ Βιαῖτ, ἕ 

ἀἀγαάδυαϑ τρτϊρῦ, ναγαΐ, βυυθηρσίμθη. 39, ᾿ 

ὄρθρος ἄλγη : ἀλθαίνω. 11]. 
(ὀρίγανον ὀρείγανον τη }͵]Ο Ὅτ : ἔογοῖριι.) 
(ὀρίνδης οὗ τῖοθ : ὄρυζον.) 
ὀρίνω -- ὄρνυμι. 2. 
ὁρκάνη 6Πο]ΟβΈ16, ὅρκος βδηούϊοῃ : ἕρκος. ἢ. 
(ὄρκυς ὑπηην : ἔογοῖριι.) 
ὁρμή «αὐύδοκ : ἅλλομαι. 18, 1]. 
ὅρμῖνον ΟἸΔΙῪ : 
ὅρμος Α. οΟ118Υ: εἴρω ΔΑ. 18. 
ὅρμος Β. Δποποταρθ: Ο Νου. υδγ7' Ἰαπαϊηρ- ͵ δοο Ἐν. τὐεὶγ: ἐρύω, " 

ἴον ἀγαροίηρ' ΒΏ105 ϑμοσθ᾽. 18. 

ὄρνις Ὀϊγᾶ : Ὑ͵ΘΙΒᾺ 6γ},.,') Θδιρ 16, αοὐ. αγαὰ, 11. ογόϊλδ: ! 
ὄρνυμι ὀροθύνω 5ὑϊγ: 1Ι,αὖ, ογίογ, Θοῦ. γίηπαη τὰπ Ἐπρ., ὅ51|ς. αὖ' τἱβ 

ἔρχομαι. ἤ. 2. 
(ὀροβάγχη ὀροβάκχη ἀοᾶᾶετ : ἔοτγεῖρει.) 
(ὄροβος νγούοιι : 1,αὖ. ἐγυιι, ΟΗΟ.. αγαισεῖς ρεῶ ΝΗΘ. ΩΣ 51κ, αγαυΐ 

ἄαηυ Ἰοῦπβ.) ᾿ 
ὀρόδαμνος ὈοὰρΉ : Τιδῦ. νογύδηα σνογδογ,, ὀρθός (οἷ. αἰδώς). 2, 
ὄρομαι αὐϊθπᾶ : οὖρος ὁ Βα 85. 
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ς -- οὖρος τό. 8. 

; Ξε οὖρος ὁ Ὁ. 4. 85. 
᾿ ὙΠΘΥ : [αὖ. δ8εγμηι, Ἄς, ϑαγὰβ ἢαϊὰ, 867" ἵστη, ἅλλομαι. 8.0. ὀρρός 
ΠΘΥ, ὀρ-σός. 38. 19. 

ύω τυΒΗ : ὄρνυμι. 2. 
ὅρπηξ ΞΡ! ηρ : ῥῶπες. 939. 
1 ος5 ΤΩΡ : Αρϑ5. 6α78 Επρ.., Ἐϊηρ, εὐὐθαΐ-Εαν (λευκόπυγος). 19. 

δ ἰπϑϑοῦ : ἕὀρσός Ὀαά, οὖρος τό, -- δάκνω. 
ὀρσὸ Ῥδοῖκ ἄοου : “ταϊβϑα ", οὖρος τό. 

ρσο-λοπεύω ρῥτόνΟΚΘ : 
ἄλιχος ομΐοῖκ, ὄρτυξ α1181] : “ἀδποίηρ᾽", Ταῦ. σνογέο, ὙΥΘΙΒἢ. σισογίμμα 

Βρίπα!]6, Αρβ. υγζάαη Ὀιπα Εἴηρ, τον τὐγοδὲ τὐγοδέζο, ΤΑῦ, ἐρογδέλ ὕθγιι, 
ϑ]ς, ναγέαζαϑβ αὐδ1], υαγέ γ011. 898. 28, 

(ὀρύα ὀροῦα 5αιιβαρθ : ἀλλᾶς, ἔογοῖρπ.) 
ὄρυζον τίοθ : ὅΞ,ἴκ. υγλὴ8.) 

᾿ υμο γδός ἀπ : Ηδβυοῆ. ὀρυγμάδες θόρυβοι, Ταῦ. γιιρίο, ΟῊἨΘ, γολήαη, 
ον ΝΗ͂Ο. γδολοίη, Ὀγθαῦμο μαγᾶ, οἵ, ὠρύομαι. 1. 24. 

ἱὄρυς σ»8.26116 : ΤὐὈγαῃ.) 
ὀρύσσω ἀϊρ : Τιαῦ. γοο, 5. ζμηο ῬΊποΙκ, ὁλκός. 1. 86. 24, 
ὁρφ -" Ῥογοῖδ: Ταῦ. ογϑιβ, Ο Τν. ογρίην 1 βυντγθπᾶθν, Αὐπηθη. 1007} 

ΥθΏ8η. Ξ Ἶ 

ἀδυκηθββ, ὀρφώς 568-ῬΘΓΟΝ : μόρῴνος. 10. 
ὄρχαμος Ἰοδάον : ἔρχομαι. Ἴ. 

ὀρχάς Θποϊοβίηρ, ὄρχατος ὄρχος ΤΟΥ οἵ ὑγ668 : εἴργω. 7. 29. 
ὀ χ σμαν ἄδηοθ, ὀρχίλος σο!α-ογοβὺ (οἵ, ὄρτυξ τροχίλοΞ) : ὅ1κ. γρλᾶψ 5ιιδκθ. 
ὄρχις ὑοϑύϊο]6, ὀρχί-πεδα (οἵ. λακκό-πεδον) ὑθ5ῦϊ 0165 : [τ, εὐὖγα Ῥϑηΐβ, [Ὁ. 
 ογζιϊαϑ 5. ]οπι, Αὐτηθῃ. τὐογέζ τη816. 
ὅς Π6, γιο : ὅ, 

τος ΠΑΙ]ονγοά : 
αἰροῖπρ : ὁ- -- σκάλλω. 

ὄσπριον ρι}]56 : ὄσπρεον, ζογοῖρ!.) 

ὅσσα τυὐτηοὰν: Ρόκ-)α, ἔπος. 38. 19, 
ὄσσε Θγ68 : ̓ὄκ-)ε, Τιαῦ. οομι8, ΟἿ. ἀραϊὰ ἴαοο, οὔ. ατὐρο Θγ68 Εϊπρ', ἐγ6 

Τ᾿ οηῖο, Ο Νον. νἱπά-ατσα σϊπᾶον Εἰηρ,, 1. αἰρῖβ Θγο, ὅκ. αἰδιδ, Ἡθποθ 
᾿ ὄσσομαι ογοὈοά6, οὔ. αἡγαπ ἐμέτῖς, 19. 

στακος Ἰουβίθυ, ὀστέον ὈοπΘ : ὅΚ. αϑύδαη ῬοΠ6, αϑ ὕμγου, “τ ϑσβθ᾽. 
ὀσταφίς -- ἀσταφίς. 1. 

ὀστλιγξ ὑθηα 111} : ὁ- -- στλεγγίς. 1]. 
τρᾶάκον ροὐβῃεγά, ὄστρειον ογεβῦοι (1,αῦ. οϑέγι η.) : στερεός. 1. 24, 

ον οδὐν]6 -Ῥ 6 : 
τρύα, ΠΟΥ ΌΘδπ : ἰογθῖριι, ἄσπρις.) 

χίνομαι 5161] ; ὀδμή - φρήν, “ῬοΙΟΘΙ͂γΘ ἃ 512611᾿. 19, 

α 
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ὀσφύς Ιοΐπ : ὁ- -- ψόα. 24. 
ὄσχη κοτούπμι, ὄσχος νἱΠ6- ὈΥΔΠΟἢ : μόσχος. 10. 
ὄτλος ἀἸϊδύθγ θα ΠΟΘ : ὀ- - τλῆναι. 

ὄτοβος ποίβ6: 
ὀτρηρός ὈυϑΥ : ὁ-, Ηόβυοῆ. τρηρόν ἐλαφρόν, τρέω. 
ὀτρυγη-φάγος οοΥπ-Θαὐϊπηρ᾽ : ὀ- -- τρύγη. 
ὀτρύνω Τοι86: ὀ- - τρύω. 
οὐ ποῦ: αὖ. Ι 
οὖδας ρτουπά, οὐδός ὑπγοΒ ΒΟ] : Τιαῦ. δοζιηι, Ο ὅ1ᾶν. οἠμοαϊίὲ σο, 51κ. ἄτϑι 

τϑϑοῃ. 389. 17. Ἶ 
οὖθαρ πάάᾶον: 1. δον ϑδιαρδῦ., Αρϑ. ὥάον Ἐπρ., 110. μαγόέὲ σοὺ ταῦ! 

5Κκ. ἀάλΐπαν παᾶθυ : 

(οὔνγγον οὔνπον οὔιτον ἃ ρ]αηῦ : ἔτον, Ἐργρύϊδῃ.) 
οὗλα συχηβ : “ οΘογϑυϊηρ ὑπ6 θοῦ, 5Κ. ϑαῦ ΘΟΥΘῚ εἶρος. 17. 25, 
οὐλαί σγοοῖβ : ἀλέω. 8. ! 
οὐλαμός ὑπτοηρ : εἰλέω. 8. : 
οὖλε Π41] : Ταῦ. δαῖυνδ, ὀλοό-ῴφρων. 17. ᾿ 

οὐλή 5οαγ: Τιαῦ. νοἴΐηιιδ, ὙΥ ΘΙ5} σινοϊὴ νσουπᾷ, 5Κ. υγαπαηι, ἀπαυράω. 3 
οὔλιος ἀοϑύγαούννα: ὄλλυμι. 8. 

οὗλος Α. ψΟ]6 : Ταῦ. 8βοἴλάψιιΒ Οβοδῃ 8οῖϊο, δϊς, ϑαγυαϑβ. 88. 17. 
οὗλος Β. ΤΟΟΙ]Υ : εἶρος. 17. 
οὖν οογαϊηϊν : αὖ. δε 
οὐρά ἐα1], οὖραξ στοιιβθ, οὐρίαχος Ὀαύῥ-οπᾶ : Ταῦ. ὠγγαποώην Ὀθαρᾶ,. 

σοΥ αὐ-ϊον, ΤΥ. ΘΥΎ ὑα 1] : 

οὐράνη ροῦ, οὖρον Α. υτἷίπο: Ταῦ. ὥγζηα, Τν. ζμαῖ, Ὁ ΝΟΥ. νοῦ 568, ὃ 
νυᾶγβ νγαῦθσ. ὅὃο οὐρανός 5Ικγν, “ταῖηγ . 39. 

οὖρος ὁ Α. ἴδαϊν ψὶπᾶ : 
οὖρος ὁ Β. νγᾶτάον : ὁράω. 388. 17. 
οὖρος ὁ Ο. οὖρον Β. Ῥουπάᾶδγγ, οὐρός ὑγΘ ΠΟ : ἀραιός. 17. 
οὖρος τό τηοπηὐδίπ : “ όρσος, Τιαὐ. νογγίοα, Ὁ Νον. υαγία “χατὺ Ἐπρ., ΤΑ 

τὐϊγϑχι8 Ῥοϊπὺ, 51κ. ναγϑἠγναη, Ἠοὶρῦ, ῥίον. 38. 17. ᾿ 
οὖς οἂγ: ἴοῦσ-ας, Τιαῦ. ατιδοιυϊίο ατ΄γῖ8 αταῖο, Οοῦ. ατι80 οἂτ Ἐΐηρ., 

ατιδῖ8, ἀίω Β. 

οὐτάω σνοππᾶ : Ο ἵν, γιέζη βυϊρτηδῦα, οὔ. σιμαβ σσουπᾶρα Ἐΐπηρ., Ζᾶ. υς ͵ 
βύσκο. 838, 17. 

οὗτος (5: ὁ, ἦ-έ, τό. 238, 

ὀφείλω ονγο, ὄφελος δἀνεαπύεαρθ: ὠφελέω. 80. 
ὀφθαλμός Θγε: ὄπωπα "ὄπαλος (οἵ, σχινδαλμός). 6. 
ὄφις 5Βηδῖο : ἔχις. 7. 27. 
ὄφ-ρα ψΠ1]16 : σφι Τηδύγαμι., ὅς. 33. 
ὀφρύς Θγοῦτον : [δὺ. ζ)οηβ, Ο Τν. ὀγώαα αδπη. Τυδ]., Αρ5. γᾶν Ἐπρ. 

Ὁ ὅ1ὰν. ὀγυϊ, 8... δγῶ, δίνιιν" ταονὸ αὐ ον, πορφύρω. 1.34. ὁ 
ὄχα Ὀγ ἴδῃ : Ξ-Ξ- ἔξ-οχα, ἔχω. 
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ς Ν π Ρίρο, ὀχέω ὈθδΥ, ὄχος ομαγϊοῦ : Γιαῦ. σνεΐο, Τν. )όῃν χάρου, 
ὦ. σα-υἱσατι ταον Εἴπρ.. τσασοῆ τὐσαρ τυΐρ! τὐθίρι, Τὰν, ιὐοϑφξὶ ὑγδν6], 
᾿γαῖν δυτγ. 38. ὅ0 

᾿ ὀχθέω δῖῃ ϑηρτΥ : [υδύ. σϑ6-Π,6Ή8. 
᾿ ὀχλέω ἀἰδύατο, ὀχλίζω ἤθᾶνβ ἀρ, ὄχλος ὑγοι]6, ογονγᾶ : Τιδῦ. συθῶο 

νοοίὶ8, ὅ1κ. υ γῆ ΔΥΤΩΥ͂. 
χεύ βύγσαρ, Ὀο]ῦ: ἔχω. 7. 50 

 ὀχμάζω ρ"Ρ : ἔχμα βαρρογῦ. 
Ε ὀχυρός ἤγτη : ἐχυρός. 

1 81: 
ΐ δ' ζθοιβος ῬΌΓΡΙΟ βύσίρθ : ἔογοῖριι.) 
ὀψέ Ιαἴο : ὀπίσσω. 

τς 5'ρύ, ὄψομαι 5}8}] 566 : ὄπωπα. 
ὄψον τηοαῦ : ὀπτάω. 

ἔγαρ, πάγος τοοῖκ, ἔγοβῦ : πήγνυμι. 80. 

(πάγουρος -- φάγρο-.) 
πάγχυ αυἷύο : Ηδβυοῆ. πάμφι, πᾶς (οἷ. πολλα-χοῦ). 

τάδος ρίπε : 6211 ραάιι8.) 
ἰθος -- πένθος. 10. 
τάν Ἐγτῖῃ : Ο ὅἸὰν. μέϊξὲ βῖπρ. 

ἄλη -- πάλη Β. ὅ. 
αλοείς ΤΟΟΚΥ : 

άις ῬοΥ : αὐ. ραπίωδ, παῦρος. 84. 
, σσω τυδὴ : οἷ, φαίνω, “σ'αποο᾽. δὅ. 19. 

παίω 5ύτῖκΚο, οαῦ : [αὐ. ραυῖο, Τλῦ. ρ)αιμὰ οαὖῦ, 5Κ. ραυΐγιι8 Βρθᾶσ. 94. 

τα, Ξε πέλανος. 1]. 
πάλε Ἰοπρ ᾶρὸ: τῆλε. 27. 80. 

τῷ ̓ μπᾶ : εὐθᾳρῳ ραΐηια, Ο Τν. ἰάνω, γε 7οΐπιο, οἷ. πλάξ. 2. ὅο 

σσω νὴ ἄταν Ἰοΐβ, πάλος Ιοὐ, πάλλω 5π8Κθ: σπαίρω. 52. 26. 

ΘΠ 66 

παλάσσω Β. παλύνω 5Ξρτίη Κ]6. 
παλεύω αἰὐχωοῦ ὈΚ τηονθιηθηΐβ. 

᾿ς πάλη Α. ντεβυ]ϊπρ, παλέω δι ἀἸ58 16, 
πάλη Β. ἤσουν: 1,8. ραΐοα ροϊίονι μειίυϊα, Ο 51αν. ριόυα οἰιαβξ, 5Κ. 

οςς ρλαϊᾶναϑ. 

λιν ὈδΔοῖκ : τῆλε, “ ἔγοτη ἕατ᾿. 27. 

παλίουρος ὑποτη-ἔγθθ : 
(πάλλαγμα Α650}. ΒΌΡΡΙ. 296 οοπουδίπαρθ, παλλακή Θοπουθίηθ (1. 

᾿ς δϊϊεα) - ὅΚ. ραϊίαυναβ ἸΘΟΒ ΘΓ, πτελέη.) 
(πάλμυς Κίηρ : 1 ἀϊαπ.) 
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παμφαίνω -- φαίνω. ὅ. 
παμφαλάω Ἰοοῖκ τουπᾶ : φαλακρός (οἷ. λεύσσω λευκός). ὅ, 
(πάνθηρ Ἰοορατᾶ : ὅ1κ. ρωπᾶαγῆζαβ ὑϊσογ.) ᾿: 
πανία 5εὐϊοὺν : Ταῦ. ροηιι8, Ταῦ. ρόηαϑ ἱοοᾶ, ὅἴκ, ραπαδαβ Ὀντϑδάἑγυ π᾿ 
πᾶνός ἰογοῖ : Οοὐ. ζοη το, Ῥυαββ. ράηο. ὡ. 
πάξ Τυῦύου]. : 1,αὐ. ρας. 
πάομαι δοατυῖγο : Ταῦ. ραΐγο, κτάομαι. 27. 
παπαῖ Τηΐο1]. : Ταῦ. ραραο. Ε 
πάππας ἔδύμον, πάππος στδπαἠαύπον, ὑπ8016- ἄονσι (“ Ποδν ἢ) : ὁποιηᾶ 

Ῥοοῖο, Ταῦ. ρὼ ἴαῦμου, Επρ. ραρα. 

παπταίνω ῬΘΘΓ: 
(πάπῦρος ρΑΡΥΓᾺΒ : ΕἸσυρύϊδη). ὸ 
παρά Ῥεδίαθ: Ταῦ. μέγ, Ὁ ἵν. αν' ἔον, οὔ, ΤῊΝ ἔγοιη Ἐΐπηρ., 110. 2 
τοι ρῃ, ὅΚ. ραγᾶ δυσαῦ, περί. 185. Ἢ 

(παραβίας ἃ ἀσίηκ : Ῥαθομπίδῃ, πράμνειοΞ). 
(παράδεισος ρδγΚ : Ῥουβ. γάοβ, Βαυ]οπίδῃ (1)6110Ζ50}}}.} 

(παρασάγγης π|116: ῬοΙΒ. γαγϑαη, Ὁ Ροῦβ. ἄξμαηπφαΐπα οὗ 
(ὥρίορεν. ) 

παρδακός ἀδηρ : [,δὖ. ργαξιγι, Ζᾷ. 7)γ͵έ, τοὐθη, πλάδη.. 

(πάρϑαλις πόρδαλις ρϑηύπον : ὅκ. ρταᾶζιι8.) 
πάρδαλος ἃ Ὀἱνὰ : πέρδιξ. 
παρειά παρήιϊον ΟΠ661 : ΑΘ0]. παρ-αύα, οὖς, οἵ. ἄ-ανθα. 80, 34. 
(παρείας παρώας Ὀτοντι : ἔογθῖρι.) 
πάρθενος τηδίάθη : αοὔ. δγοέδδ. Ὀγϊὰθ Ξηθυ Αρβ. δεγβϑίαη Ὀυτγϑὺ ἘΠῚ 

τὖ. δγοηά 1 5.761], βρενθύομαι. 20. 11]. ᾿ῇ 
πάρνοψ Ἰοουδῦ : κόρνοψ : 27. 11. 
πάρος -- πρόσθε. 
πᾶς 811: ὄπόγκξ-ς, Τιαῦ. ουιοΐμι8, 886 πέντε. 11. 20 
πασπάλη ρ»ταΐῃ : ΝΗ. 8ργοῖ ομδῆ, σπαίρω. ὅ. 
πάσσαλος Ρ6Ρ : 8686 πήγνυμι. 19. ; 

πάσσω ΒΡυΪΠΕΙΘ: Ζα. ραΐϊ, 811] ἂρ. 19. Ἠδθποθ παστή ρονγᾶρο (Ἐπ 
»ραϑί6), “Βεϊυθα᾽᾿. : ᾿ 

παστάς ῬΟΥΟΙ, ΟΠΘΙΏΡΟΥ : Ταῦ. ροϑύϊ8, ὅ'κ. ραδέγψαηι ἀνθ] πρ, 
πάσχω Βυῆῇον : ἔπάθ-σκω πάθος. 38. 19. 
τὐετνι τε ΟἸαβη, πατάξ Ατ. Αν. 1268 πὑγϊκίπρ, πατάσσω 5ύχκθ : κεν ἐς 

πατάνη ἀἸ5} (1,αὖ. ραΐξίηα) : πέτα ον, 14. 
πατέομαι οαὐ: Θοῦ. γοάϊαη ἴδοᾶ Ἐπρ., Ο 51αν. ρέμαϊἑ: Τιαῦ. ροίϊογ, 8 
»αΐ Ῥοῦιτϊ. ᾿ 

πατήρ ἕαϊμον : Ταῦ. ραΐογ, Τν. αἰαῖν, Θοὐ. γχαάαν Ἐπρ., 51κ. ρίξανε, 1 
Ῥγούθοῦύ. ἨΗθποθ πάτρως ὑποῖθ: [ιδῦ, αξγμι8, 85. "ἄδεγα,, 
»ρέϊυγαϑ. Ἂ 

πάτος φῇ : Ταῦ. ροη8, Τν, αὐΐι ἱογᾶ, Ο 5ὅ1αν, ρα Ῥαῦῃ, 5Κ. γαΐῆ, 80. 
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ῦρος [0016 : Τιαῦ. ραιιοιδ ραϊρον, οὗ. ζωναὶ ἕο Ἐπρ' 
1 παύω 5ἴορ : ὙΥ ΘΙΒῃ ροιυψϑ τοβϑῦ. 
πὶ ἄζω ὍΟ1] : φλέω. ὅ. 

ἄχνη ἔγοβῦ: πάγος. 2]. 
α αχύς ΦΏΪοΙς : Ταῦ. ρίηριυιλδ, Ἐπιρ,. δὲ, ὅδ1κ. δαΐιιβ βύσοησ. 20, 10. 

ἔμ ἦ τε δῃ : πούς, οἵ. Τοῦ. αα ροάοηι. Ἴ. ὃ0 
᾿ πέδη [οὐδου : Αρβ. γείου Ἐπρ. 

᾿ς πέδον στουπά: 5Κ. ραάαηι βῦθρ, Ρ]δοθ. 
 πέζα Τοοῦ. 19. 

Ῥουβαδᾶθ : Ταῦ. 68 γεἰάο ἐοθάιι8 δια ϑύ. οἤεπάϊα, Ο τ. δαηά Ἰδνν, 
ΥΩ δίπααη Ὀϊπα Ἐπρ., 110. δομάγαβ ραυύμου, ὅδ1κ. δαπαΐ, Ὀϊπᾶ, πεῖσμα 

᾿ πενθερός. 20. 12. 
εἰκω οοτὰ, 5ῃθδυ: Ταῦ, ροοίο ρεοίοη, Α, Ὅαα; Ἀν Ἐπ ὴ 
ΤΑΣ ρόοχεϊ ρίιοκ. 17. ᾿ἀρελ γν μαδὰ ὐξονόλο, 

ι Ἡππρον: Ταῦ. ρδηγία, πένομαι. 17. 
α ὑυῖα] : Ταῦ. θαρουῖου ρεογῖέιβ ρογτουζιηι, Δ σ5. αν ἀδῦρον Ἐπρ. γον, 

πο, ἰ νὰ 
» πέρας οηᾷ : Ταῦ. ραγῖοϑ (οἴ. [10. βΒοπῶ “Ῥοππάδυν, νγ8}})}, πέρα. 8. 

Πα Ῥαβῖκοῦ : περί, “ ϑποϊοβίπρ ̓  0Π6 Ἰοδα ὁ ἃ ὑγᾶαροῃ. 8. 
" Ῥίοσοθ : Ο ὅϊαν. ργαϊὲ 5Βρ110. 

νὰ αι ΟΔΌ]6 : Ταῦ. Μηδ, πείθω. 17. 19. 

πέλαγος 568 : ̓ φέλχον Ο Νον. δυίρἝ)α ὉΠΟΥ͂ Εππρ., Ο ὅ1αν. δγἄξα) ουτγθηῦ, 
π᾿ .... 20. 2 

ἄγος ΠΊΘΒΒ : 
ἐλ-αργός ποῖ : πελός, “ὈΙΔΟΚ ἀπ νυ ῖΐθ᾽. 

Ἢ ὅν. ας ΠΘῸΓ : πλήσσω (οἷ. ἴκταρ Τιαῦ. 100). 

ἀμ θος -- σπέλεθος. 32. 

θρον -- πλέθρον. 22. 

“τῷ αν τησάονα : Τὺ. ραζιηηϑε8, πελός. 
Ἷ ; τέ ς χα: 0 [π΄ ἴος βύομθ, ὅΚ. ραγαριβ ραγζιιβ ἃ Χ6, πλήσσω. »᾿ 

μίζω 5μαῖκο : Οοὔ. ε86-Πίηια ἔτι ὐοποθά, πάλλω. 2. 
τελίχνη πέλλη Ὀον]: Τιοὐ. ροϊυϊθ, ϑδ]ς. ρᾶϊαυϊ ν 6886] : 

ᾷ ἔλλυτρα Ῥαπᾶαρο, πέλμα 5016 οἵ 5Π08 : Αρ5. ἡηιοη 5κῖπ Ἐπρ, ἠΐηι, ἐπί- 

᾿ πλοον. 
ς ἄαγ : Τα. ρευιίζι8 ἄδυῖκς ραϊΐοο, Αρ5. γεαῖο γ611ον Ἐπρ, γαϊίοιυ, Ταῦ, 

ἐιλαῖωαι, 5Κ, ραϊιέαβ ΡΥΘΥ. 
ἔλτη 5116], Ρο]6 : πάλλω. 
τε ρῆ βαιυθα Ῥϑύοὶ : Εργρύϊδῃ.) 

ω 50, Ὀ6: κέλλω. 27. Ηδποδ πέλωρ τηοπϑβίου, " ογθαύτγθ᾽. 

πὶ ᾿ τω Βοπᾶ: 
φιξ ῬΆΘΌΡΙ6: Ταῦ. »αῤυΐα »Ῥαπερίηηιθ, Ταῦ. ραηιρίϊ 5ν.1611. 29. 

ς [α μογ-ἴπ-Ἰδν : “ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ ̓, πείθω. 

: τοι: Ταῦ. ἀοξοννάο οἤοπάο, 1 ὑδάα φαΐ, 5. δα ορρυθϑθ. 20. 
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πένομαι 01] : ᾿ ΕΣ Ἃ 
πέντε πέμπε ἔνε: Ταῦ. φιΐηφιο, Τν. οὐὶρ, αοῦ. ἤη Ἐϊπρ.., 110. »οηϊὶ, 
ραπεαῃ: “πέμ-πεμ, Τιδῦ. χιυδά-ιυο, “811 ὕμ8 ἔνθ ἤἥπρϑιβ. 27. 20. ὅ, 

πέος ρ6ηῖβ: [ιδῦ. ρδηῖδβ, Ο τ. ἀϊ Ῥυοθβ, Αρϑβ. ,βοϊ βθϑᾶ, Ταῦ, ρβέλ ΘΟ. 
51. ραβαϑ ῬΘηῖ5, ρίβίν συϊπα πίσος. 984. Ἢ 

πεπαρεῖν ἀΐδρΙδγ : [ὐ. αρ-ρᾶγοο, πορεῖν. 11. 
(πέπερι ῬΡΘΡΡδυ : ὅΚ. ρίρραίᾶᾷ.) 

πέπλος τοῦ 6 : σπολάς. ὅ. 352. 
πέπων Α. τἱρο: πέσσω. 27. 
πέπων Β. σοηάϊο : Ταῦ, οἱοι" οδηνῖβ, κίκυς. 27. 82. 
πὲρ δἰδορούμπου : περί. ᾿ 
πέρα Ῥεγοπᾶ : Τιδῦ. ΟΥΘΟΥ͂Θ φογθη-αἶθ, Ο Τν. ἐγθ ἕανύπον, Οοὐ, γαΐγγα ἔ 

Ἑωρ., 5Κ. ραγαϑ γομπᾶθυ, παρά περί. Ἤθπηοθ 

περάω ρδ85 ὑμτοιρῆ, 5611 (οἵ, ὁδάω) : Ταῦ. ρογίο, Οοῦ. ζωγαῃ. 
τρ. ζῶν γεν ζογα, ὅς. ῬΟΥ͂ ΟΔΥΥΥ ΟΥΘΥ. ᾿ 

πέρδιξ ρατύγάρο (ΕὙΘΠΟἢ ρεγάγία, Ἐπιρ.) : 56.» ἔγοτῃ ὑπ βουπά 10 τηδῖκε 
(οἵ, Ὁ ΝοΥ. υ]άρα “ῥὐδυτηῖρδῃ᾽, σορῷ “ θ610}᾽). ἽΝ 

πέρϑομαι ροᾶο: [ιαὐ. ρδάο, Α58. γ)εογίαπ, Ἐπρ., 14δ. ρόγα σειν Ῥεᾶο, Β' 
»ραγα ῬΘάθ618. ἢ 

πέρθω ἀεδύτον : 5Κ. 8ραγαδ, οοπύθπα, Αρβ. 8ρέϊάαη, ἀθδύγου Εηρ, 8111, 8: 
περί δγτουπᾷ : Ταῦ, ρ967-ηναρηιβ, ΤΥ. 67- ὙΘΥΎ, 5Κ. ραγὲὶ ἀγτουπα, παρά. 
περι-γογγύζω τηυγταττ : Ὁ ὅἸων. σαρηπαΐὶ, ὅ1Κ. σειν. 
περι-ημεκτέω δ᾽ ΔΗΡΥΥ : 
περί-νεος ὈΥΘΘΟῊ : νείατος. 984. 
περι-ρρηδής γΘΟ]1πρ : ῥαδινός. 19, 
(περιστερά ἄονο : ΤῊ γΔοϊδη.) 
περίστια ᾿Ἰυϑὑγαύϊοῃ : περί --- ἱστίη (οἷ. ἀπέρωπο:). 
περι-φλεύω περι-φλύω ΒΟΟΙΟ : φλοιός. 531]. 
περιχαμπτά, ΑΘ650}. ϑ'ὍΡΡΙ. 878, Β. ἘΠ115 οοπῇ. περὶ, χάμψα, βρυάζεις “απ 

τηθαβ γα 15 ὕῃγ νγαπύοππθϑβ, Ὁ ουοοοα 16. 
περι-ώσιος ᾿ΤΏΤΊΘΏΒΘ : περί, ΟΝ ΘηΔΙΟΡΥ οὗ Ῥογέ, Ῥαγῦ. , 
περκνός ἀδη : Τιαῦ. δρυγοιβ, Ὁ Νου. 7  ΟΚΉΆ ἴγθοκΊθ Ἐπρ,, Τλῦ. ργὅϑξαι 

βροῦ, ὅ'΄'κ. ρυργυῖβ Βρθοκὶϑᾶ, ϑραῦς ὕουθοῃ. 82, Ἠθηοθ , 
πέρκη ῬΘΙῸΙ : [τ΄ ὁαγῈ βροὐύθα, βαίπηου, ΟΗΟ, γογίαπα τοῦ ΝΗΟΘ, 
ογοῖίο (οἷ. Τν, Ὄγθδο "βροὐθα, ὑχοαῦ ἢ). 

(περσέα ἃ γε : Ἡ!ργρύϊδμῃ.) 
πέρυσι Ἰαδὺ γοᾶγ : Ο ἵν΄ ἐμ-γαϊα, ὅ]ς. ραγιιξ, πέρα -ἰ- ἔτος. 28, 22, 
(πεσσός ἀγουρηὐδτηδη : Ασδτηδῖο ρῦδα βῦομβ.) 
πέσσω οο0Κ : 1,αὖ. εοφιο, ὙΥ οἰβῃ ροδὲ θδΚο, 11. δόριϊ. 27. 19, 
πέταλον ᾿οαΐ, πετάννυμι Βρτοδᾶ, πέταχνον βαιοον: Ταῦ. ραΐοο, Ὁ 1ν. οἔθηι 

ἰαύμποιη, Αρβ. ἄτι Ἐπρ., Ζαἃ. ραΐμπαπα Ῥτοδᾶ. ᾿ 

πέτευρον ῬΕΥΟΝ, πέτομαι ἣν : Ταῦ. ροπηα ργαθροδ αοοὶρίξον' ἐηιροέιιδ ρεΐο, 
Ο 1ν. αὐ, σσὶπρ, Αρβ. γᾶν Ἐϊπρ. γεαΐλον, Ο ὅϊαν. ρὰεω Ὀϊγτὰ, 51κ, ρα! 
ἤν, [41], πίπτω. ΤΠ ἾἯ 
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βύομθ : [τὶ αὐδῇ Κιὶπ : 27. 
αὐ Ξ- πυνθάνομαι. 8]. 82. 

πευκέ μος νγῖ86, πευκεδανός ΒΒΔΤΡ, πευκέδανον Πορ᾽ 5. ἔθπηο] (“ Ὀιδύον ): 
Πικρός. ϑο πεύκη ἔν : “βῃδυρ-ιθανθα᾽, ΝΗ. πΜολέο, Ταῦ. ριιδεΐδ. 

τὰ Ε΄... φόνος. 31. 
ἤγανον τ6, πηγός ἤττῃ : 5Κ. ραγαϑ βίγοῃρ. 

η Τοπηὐδϑίῃ : 
ζαβύθῃ : Ταῦ. ραησο ρίρηιιϑ, οἷ. Τιαῦ. ραοΐβοον ρᾶα, Ττ. αἷδς θοπᾷ, 

᾿ς (οὔ. ͵αλαῃ 561Ζ6 Ἐρ. ζωηρ ἤηρεν, Βοἤθια. ράϑδαϊὲ σινὰ, Ζά. ρας Μπά, 
᾿ που πηκτίς Πῦρ, “οοτηρδοὺ᾽. 

͵ Ὁ 16}, πηδόν οἂγ : σφαδάζω. 32. 
 πήκασμα Ηρ. 5. 80: 
᾿ πήληξ δ τοι. πέλλη. 17. 

ηλός οἷαγν : [δὖ. ραΐιιβ, Τλῦ. ροϊξδ βυσάταρ, 5ὅΚ. ραϊναϊαγι ῬΟΟΙΪ : πελός 
(οὗ. Ηοπι. μέλαν ὕδωρ). 17. 
ἣμα γγο6, πηρός ἀἰβα Ὀ]6α : πένομαι, 17. 

θῃτθδᾶ : Γιαὺ. ραθηιδ, (οῦ. γωπα οἹοῦι Ἐπηρ. σοη- αηοη νάπη “ Πὰρ". 
ΟΠ Ἠρμοθ πηνέλεοοψ ἄποῖκ, ᾿πηνέλη (οἵ. αἰγίλωψ), “ταὶ 64-Ἰοοκίηρ, 
ἡ ᾿ ϑιοικοὰ " ω 

ς ΚΙ πβτηδη : πάομαι (οἵ. “ΟΠ Θ᾽ 5 ὈΘΙΟΠΡΊΠΡΒ ἢ). 
ἤρα, Ῥουοἢ : πῶμα. 8. 

πῆχυς ἴογο-δττῃ : ΚΚ. δάλιδβ ἄυτὰ. 20. 
ἴδαξ ἰουπίαϊπι : πίων, “Βνγθ]Πηρ᾿. 

πιέζω ργθ85: Ο ἵν, ἑααΐηι 1 βῃαύ. 19, 
τίθηκος Δ 06 : “οὐηρίηρ᾽, πείθομαι. 81]. 

ος ἴδ: [αὖ. Παξίδα, ΑρϑΒ. ὄψα ὑὰὉ : 20, 
ἰ ον Ὀαύίου : παχύς, ῬΗνΥρίδη.) 
πικρός 5Π87Ρ : [τ΄ οδοΐ, ἴοο, Οοὐ. ἤαη μαΐο Ἐπρ, περ, Αρ5. γα}, ἴοθ Εππρ., 
0 5,Ιαν. ρἔϑαϊὶ βογαύοῃ. 

ς [610 : Τιαῦ. ρὲϊίοιι8, Ἐπιρ,, γεἶέ, ΒΟΒΘτα. ρἰ8έ: Ταῦ. ριἰαξιιδ ἄθηβθ, Τ,οὐῦ. 
᾿ δι Βαθθ66Ζθ. 952. 
ἐπ ἀπλημι Π]] : πλεῖος. ὅ. 
Ψ πρημι Ὀυγη : πρήθω. ὅ. 

πίναξ Ῥίδηϊο : Ο ὅϊαν. ρἕηζ ὕσαπκ, 51. ρίπᾶϊαβ βια : 
πίννα, ἃ 58611-ϑῃ : πίνα πῖνα, σπῖνα.) 

{πῖνον ὈεοΥ: 110. ρψισαβ, πίνω.) 
πίνος αἰτί : σπίλος. 32, 
πινυτός νγῖβα : Τιαῦ. ρῆι8, Τν. οἱαϊΐ βθηιβθ, τίω. 27. 

οὐῇ 

πίνω ἀτίηϊκ : 1Δἱ. δίδο, Ττ, ἐδῆδηι 1 ἄτίηϊς, Ο 81δν. ρίδ ἐο ἀτίηκ, 8Κ. ρῖ: 
᾿ οἴ πέπωκα, Ταῦ. ροίο, ΤΑῦ. ρόΐα ἀνϊηκίηρ-Ρουὐ, 51. ρᾶ ἀτῖπκ. 12. 
 πιππίζω ΟΠΪΤΡ : οποιηδίοροεῖο, [υδύ. ρῆρο γῇρεζιγι, Α68. ρῆρε ρὶρθ Επρ., 
 [Δ0. ρέραϊα αυαῖ], 51κ. ρέρρακᾶ ἃ Ὀἶῖνα. 
δ 811: πέτομαι. ὅ. 81. 



104 ἘΤΥ͂ΖΑ͂ ΟΚΛΑ ΕΟΩΟΑ. 

πίσεα τηρϑδάοννϑ : πίων. - ".- 

πίσος ρθἃ : [ιδῦ, ρἴϑιγη ρίηϑο, ΝΗῸ. 7,286 απ, Τλδ. ραϊδυελ ὈΠγ ΘΒ, 
»ρἱδἷ, σγϊηᾶ, ᾿ " 

πίσσα ρΡΊΐοι : Ταῦ. ρΐα, Τὴν, ρὲ ῖβ, ΒΚ. ρἱοολμᾶ σατα. 19, 
(πίσυγγος ΒΠοοΙΊ ον : Τιγαΐδη ὅ) 
πίσυρες -- τέσσαρες. 27. 18. 22, 11. 
πυττάκιον ἐφ ]οὐ : Πίττακος. 
πίτυλος Ὀ]ΔΒ : πτύω. 2. 
πίτυρον Ὀγδη : πτύον. 2. 
πίτυς ὈΪηθ: Ταῦ. ρἴηιι8, ὅδ1ς. ρῆ-ἀἄγιδ αι ἔγσθθ, πίων. 80, 
πιφαύσκω 5ον : φάος. ὅ. 28. 
(πίφυγξ ἸΔΥκ : ἔογοῖρτι, πίφηξ πίφαλλος.) 

πίων ἰοὺ Αἀ]. : Τιοῦ. ρτέιυζέα, Τν. ἐέ, Αρϑ. 7 Ἐπρ., 5Κ. ρζναη, ρὲ 5.Χ6 
πλάγιος 5]αηὐηρ, πλάζω τηᾶῖκα ὕο νγᾶπᾶθυ : Ὁ ὅἴαν. ρ᾽ϊχοιε οὐθθρ, « 

πάλλω. 24. 19. 

πλαδδιάω ῥγαΐα (Ἰ,Δοοηΐδη) : φλέδων. 
πλάδη πιοϊδύιτθ:: παρδακός. 24. 25. 
πλάθω ΔΡΌΓΟΔΟΙ : πέλας. 24. 
πλαισίον Ὀγὶοκ : πλάσσω. 17. 22. 
πλάνη νγδηδουίηρ : πάλλω. 24, 
πλάξ Ρ]αΐη : Ταῦ. ρίἄηιιβθ, ΝΗ. Μαοῖ, Ποῦ, Τῶν. γἱοϊδχηίαβ.: πλήσσ 

Ὁ ΝᾺ ἄονῃ ᾿ (οἵ, (οὐ. 516 1}ὖ5 “ Ββιηοοῦῃ  5]δῆδῃ “ βυηϊύθ᾽, ταπειψό 
90. 

πλάσσω τηομ]ᾶ : ̓πλάθ-)ω, αοὐ. γαϊέμαη ἴο]ἃ πο. 19, 
πλάστιγξ πλήστιγξ 5ο816 οὗ ἃ Ὀδίαποθ : 
πλαταγή ταὐ!]6, πλατύς Α. Ὀτοδᾶ : Ο τ΄ Ἰοίζαη, Τὰν. ραΐι5, 851. 

φγαΐϊ, οὐγθύοῃ, 
πλατύς Β. ὈγΘΟΚΊΒΗ : Κκ, ραΐιιϑ : 24. 
πλέθρον τοοά, πλεῖος {1]] : [ιαὖ, ρίδηνιβ αηυρῖνι8 σοηυρῖοο, ΤΥ, Ἰάῃ, 

ζιίϊα Ἑϊπρ., Ταῦ. ρέϊηαβ, ὅκ. ραν 811. 80. Ἠθποθ : 
πλείων τηογ : Ταῦ. ρἴϊ5, Τν. ἴα, ΟἾΝον. πεῖν, Ζᾷ. Ξγάψᾶο. Ἡθπο 

πλήν Θχοθρύ. 
πλῆθος ογτονὰ : Ταῦ, ρίδῦε8 ροριΐζιιβ, Αρβ. )οῖς Ἐπρ. 7,0 

ρίοηιρ ὑγἱθ6. 
πλήμνη πᾶνϑ οὗ 166], πλημυρίς Ποοά-ἐϊᾶ6. Σ 

πλέκω γγϑᾶνϑ : Ταῦ, ροοίο ρἴδεο, Οοῦ, Παϊέα Ρ]αϊθῖπς Ἐπρ. ἤαα, Ο 51δν 
ρἰοδέλ γσθῶνθ, ὅΚ. ργαφηαβ Ὀδβὶκοῦ, 

πλεύμων Ἰυηρ : Ταῦ. ριεΐηιο, 1. ραιιοχοῖ Ἰπτιρβ : 8α., "βοαῤίπρ᾽ (οἵ. Α58 
Ἰπηρθ “Ἰπηρδ᾽ Ἰθηρτο “Πρ θγ "᾽, Επρ. Πρη8). ὃ πλευρά τ. 28. 

πλέω 541] : Ταῦ. ρζοϊέ, Τὴ. μαι γϑομύ, αοῦ. Ποάτι8 Ποοᾶ Ἑπρ., Ἐπρ. ἥου 
“οαί, ὅΚ. ρἴω 5υσίτα. 84. ς 

πλησίος ΠΘΔῚ: πέλας. 24. 
πλήσσω 5Βέγ1κ: Ταῦ. ρίοοίο Ῥαπίβῃ, 110. ριάϊεϊ αυΥῖϊκα, οὗ, πόλεμος. 
πλίνθος -Ξ- πλαισίον. 1]. 



ἘΤΥ͂ΜΚΑ͂ σΚΑΞΟΘΑ͂. ΙοΣ 

ἐγοῦ, πλιχάς ᾿Ἰηὐουξοιηϊηίατη (“τὰ Ροὰ ἴπ γα κίπρ ἢ : πλίξ 

: ᾽ς ὙγΘΔΙ ἢ : πλεῖος. 7. 
λύ γγά5 ἢ ΟΙούμδβ : 10. ρίάινιἐϊ ; πλέω, “Ἰοὺ ἤοαλ᾽. 81. 

Ὁ Ὀἷον : Αρϑ. ))ιαθϑβέ ρωιύϊησ. 94. 
ἔἴγω ὁΠ0Κ6: σφίγγω. 32. 21. 24. 

τγύξ ΘοΟ] 6βίϑ : πυκνός, “ογονγσαϑα . 24, 
ἄκκη βύοοκβ : κιγκλίδες. 10. 6. 

ἦθος Ἰοῃρίηρ : Οοὐ. δέά)αη θ6ρ; Επρ. δα Ῥγὰγ. 20. 
ποιέω τηδῖκο : Τιαῦ. ριον ρἄδιι8, 5!κ. ριέγαβ βοι. 84. 
ποίη σγὰϑ5 : παίω (οἴ. Ἐπρ. Βὰν μθ). 9. 
ποικίλος νατϊοραοα : Τιδΐ. ρέησο, Θοῦ. ἴιι-  αϊ].8 ταδηϊο]α, 5Κ. ρὲς δἄογῃ : 

᾿ πικρός, “οογνοα᾿ (οἷ. κεστός). 81]. 
χήν πογάϑιηδῃ, ποίμνη ἤἥοοϊς : 11. ρδηνῆ, ἈΘΥἄβτηδη, πῶυ. 

ινή ἤπο : Ταῦ. ροόπα ρίϊο ραοηϊέοί, 24. καδηα Ῥυπβῃπιθηῦ, τίω. 27. 
Ὁ Ὀυδὺ]6 : πνέω. ὅ. 81]. . 
σσω Ὀγοαύῃ : οὗ, πτύω. ὅ. 82. 

ς ὙὙΩΥ : ΖΑ. »αϊεϊ- -ραῦ Πρμῃῦ. 26. 
λέω τᾶῃηρα, πόλος ἀχὶΒ : πέλω. 7. 

ολιός ΒΊΟΥ : πελός. 7. 
πόλις οἷν : 11ὐ, ρὲἰ8. οΔΒ016, 5Κ. »ιιγὶϑ οἰὔγ, πλεῖος. 24. 
όλτος ρουτϊᾶρθ, πολφός τηϑοδι πῇ : [ὖ, ριῖ8, πάλη Β.) 
ολυ-δευκής Οάἁ. χίχ. 521 ομβδηροῖαὶ : δοκέω. 81]. 
Ὀλύ-ρρηνος ΥἹΟῚ ἴῃ 5660 : ἄρνα. 19. 
Ὁλύς τηδην : [δὐ. ρίδγζαιο, τυ. ἐϊ, Θοὐ. βίω, 51κ. ρώγιιδ, πλεῖος. 24. 

ὄλυξ ὈΠΌΡΙ6 : φλύκταινα. ὅ. 2. 

τομφός ὈΠΙΒύοΥ : πέμφιξ. 7. 

πόνος ἸΔῬΟυ : πένομαι. ἤ. 
ὄντος 56 : Ο Κ'1ὰν. ρᾳέϊηα : 

πόποι Τηΐο}}]. Ηδποθ ποππύζω ᾿γ 15016, 
ΒΌΡΡΙΥ, πορθμός ἔοτγν, πόρος ἔργ, πηθδηβ, πορσύνω ῬΓΘΡΑΙῸ : 

- Ῥαγο ρογία ρογέι8, Ο ἴν. ογηαΐβ ἀθαϊῦ, περάω. 7. Ἤρθποθ 
ει. πόρις πόρτις οαἹ : Ταῦ. ραγίο, Αρ5. ζξαν οχ Ἐπρ βοῖ- ον, 11. ρογδίὲ 

ματος 

ς υἱηρσ, πόρκος ποῦ: πλέκω. 25. 94. 
τηθυθύυιχ : ὅἴκ, ραῃμαϑέγῆ : “6 η81᾽; πέρνημι περάω. 7. 
Ῥίῃ : πείρω. Ἶ. 
ρο τυρλλῃ ([μὉ. ριενρεγα), πορφύρεος ῬΓΡΙΘ, πορφύρω ἀδικοηῃ: 

όσθ ΞΞ πέος. τ 

--- Βυβραπᾷ : Ταῦ. ροΐἐβ πων. ΑΔ]. οοηιρῦδβ, (οὔ. δγι-  αὐἢ.8 Ὀνϊᾶ6- 
ΟΠ φΤΌΟΠΙ, ΓΛὐ. ραΐΐ8 Ὠυβθαπᾷ, ὅ51κ. ραΐίβ Ἰοτᾶ. 22, Ἡθποθ πότνια ἸΔᾶγ, 

. Ῥαΐηῖϊ. 



τοῦ ἘΕἘΤΥΜΑ͂ ΦΡΚΑΕΟΘΑ. 

ποταίνιος ἔγ65} : Ἐποτι-ταίνιος, καινός. 85. 20. 

ποταμός Υἱγοι : ἔογϑῖρε ὃ 
ποτί ἴο: ποῦ - τό. 
πότμος ἴαΐθ: τέτμον τύχη. 27. ἥ 
ποῦ ψΠοΙοῦ: [δὺ. εὐδὲ, αοὐ. ἧναν Ἐπρ,, Ταῦ, ζν, 5Κ, ἔνα: Ταῦ. 

Οοὐ. ἧνυαβ πο Εἰπρ., 11. 5Κ. ζα8. 21. γε 

πούς ἴοοῦ: Τιαὐ. ρδ8, Οοὗ, ζοέιι8 Ἐπρ., 110. ράααϑ 5ο]ς, 51κ. ρᾶα ἴοοῦ. 
(πράμνειος ἃ Ὑγῖπ6 : παραβίας.) 
πράμος -- Ξε πρόμος. 1]. - 
πρᾶος ραηί]θ : αοὗ. γον ὕο Ἰονϑ γη)οηα8 ἔγτϊθπα Ἐπρ., 7 ηοῖ8 ἴγθθ Ἐ 
Ο 51δν. ργϑαϊξέ οἂγ ἴον, ὃ. ργὲ ἀθ!ηρηί, ͵ 

πραπίδες τηϊαν!ἶ: Αρ5. ἀγὼ ὈΘΠΥ Επρ. πιά-γἱ, 5κ. ζυρζέαθυ. 27. 
(πράσον 166, πρασιά ραγάθη-Ρ]οῦ : Ταῦ. ρογγίηυ, Αυδιηθῖο βωγγαΐ θὲ 
πράσσω Ρδ88, ἄο: περάω. 24. 
πρέμνον Βύθτα : Ο ὅἸων. ργαᾳξζαϊῆ βῦυτη Ὀ]]η-Ὁ]ΟΟΙΚ. 19. 27. 
πρέπω ΔΡΡΘΔΥ: 
πρέσβυς οΙά : Οτούδηῃ πρεῖγυς, ἨΘΒΥΟὮ. σπέργυς : 82. 27. 
πρευ-μενής πρηΐς ἔγΙΘΠα]ν : πρᾶος. 80. 
πρηγορεών ΟἿῸΡ : πρό - [γαργαρεών. 
πρήθω ὈΙον οα: ΝΗΟ. 8ργήγοη, Βρ! αὐῦου, σπαίρω. 32. 24. 
(πρημάς πριμαδίας ὑσπην : ἔογοῖρτι.) 
πρηνής ΡῬΙΌΠΘ: πρό -- ἀπ-ηνής. 
πρηών πρών Ποδαϊδπᾶ : πρό. 
πρίασθαι ἔο Ὀυγν : 5Κ. ἀγ2. 27. 
πρίν Ὀδίοχο : Τιαῦ. ργιι8, πρό. 
πρῖνος 116χ: Ταῦ. φιιογοιβ, Ὁ Νον. γα ἢν Ἐπρ. 27. 24, 
(πρίστις πρῆστις ψΠ816: Ταῦ. ρἱδέγία, ἴογοῖρτι.) 
πρίω βδνγ: οἵ. πείρω. 24. 34, 
πρό έζοῖς : Τοῦ. γγὃ ργαθ, Ο Ἰν. γο, αοὐ. ἤν Ἑϊπρ., Ταῦ, μέγα, 5, }ῈῪ 

παρά. 

πρό-βατον 5Π66Ρ : βόσκω. 14. Ε! 
προ-ἵκτης Ὀορσδν, προ-ἴσσομαι Ὀδρ, ΜΡ Ῥ. ἤπρο-ἴσκτης, Α55. ἄϑοϊι 

85. Τρ, [αὐ 7 δ όίἑ 566 }κ, οἵ. ἰότης. 82. ὸ 
πρόκα πὐγαϊρ ὔνγδν : πρό. 
προ-κώνια ρ»τοαύβ: κῶνος, “φῬοϊηὐοθαᾶ᾽. 
πρόμαλος ὙΊΠΟΥΣ : 
πρόμος οἰϊοῖ: Τιαῦ. ῬΥἸηΔΊι8, Τν. γϑηι- Ὀδέοσθ, οὔ. ὕηιια βγβῦ, πρ 

Ηθμοθ ᾿προμνέω ἕπρομνηστής (οἴ. ὀρχηστής) προμνηστῖνοι ομθ ἢ 
0168. ; 

προ-νωπής [Δ]ΠΠπρ’ ἔοΥ νναγὰ : 566 νάπη. 
πρόξ ἀθογ: περκνός. 24. 
προ-πρεών -- πρηΐς. 380. 
πρός ἴτοπμῃ, αὖ, ἴο: παρά. 324, 



ΕΤΥΜΑ σΚΑΕΞΟΑ. το7 

οίζω τηϑοοὺ στ : ἐπ-αυρίσκω. 
ς Κιπα : ἀπ-ηνής. 

Ῥοΐοσθ, πρόσσω ἔογιγατ : πρό. 19. 
- ος ΤΥ65} : φθάνω. 
)-ταινί ἴῃ ἵγοπῦὺ οὗ : τείνω. 9. 
γτί ἴο : Ο ν᾿ ἰοίϊ-ἰ ἀρυα 6ο5, Ὁ ὅἴαν. ργοίζὲ ὕο, 51. ργαϊὶ, πρό -- τό. 
ὕμνη ΡὈΙυτη-ὑγθ6 (Εἰπρ.) : ἔογθῖρῃ.) 

Ὁ ἴηι} : ἵπρο-σξελέω, σαλάκων. 17. 
-χνῦ Κηθο]ηρ : γόνυ. 2]. 

5. ΟΠΔΙΏΡΙΟΏΒ, πρύλις ᾿οπορηρκηρα πρύτανις Ιογτὰ : πρό. 1]. 
υμνός Ὠϊπαἀτηοδῦ: πέρας. 24. 
ῥην Ἰαύοῖγ, πρωΐ ΘΔ. : πρός 80 πρώιν-ζα Ιαὐο]ν, οἵ. χθι-ζός. 19. 

τός ἅπι5 : 
εν αι, ῬΥΟΥ͂ : πρό. 

αἴω οδῖι56 ὅο βύπτῃ Ὁ]8 : παίω (οἵ. σφάλλω Κ5]κ. 5Ξρῇδ] “βύυκο᾽). 6. 

ἰξ ΠδΥΘ : πτήσσω. 80. 

"μαι 5Πη66Ζ6 : Τιαὖ. δέεγηῖίο, σπαίρω. 0. 
οἴτὰ : ΟΗΘ. ,εαισα “ον ΝΗΟΘ. ,εἴδον, ὅ[κ. ραϊϊαυαβ Βῃοοῦ. 6. 
66], πτέρνις Βα κ (“ Ἰοπρ- Π6ο]6α᾽): Ταῦ, ρογηα, οὐ. ͵αΐγχηα, 

Ε- Υ. φίοθηα 5016 οὗ ἑοοὐ, 5Κ. ρᾶγϑηιὶδ "661. 6. 82. 

ἐερόν φαύμον: Τὺ. ϑραγηαβ σῖμσ, σπαίρω. 6. Ηθποο πτερίς ἴθυῃ, 
ΟΒ, οὔθ Ἐπρ. 
ὅς νγιηροα : πέτομαι. 81, 

ττήσσω 5ΟΔΓΘ: Τιδὺ. σογηηιζγυβοο οουσου. 27. 6. 19, 
ἴλον ϑαύμου : Ταῦ. ρέϊιι8 Παῖν, Τ,οὐῦ. 8ρίζισα ἄν, σπαίρω, 0. 25. 
ἔσσω νγίππον : πίσος. 6. 19. 

τοέω Θχοῖΐα : κατα-πτήτην, Ταῦ. ρανεο, παίω. 6. 9. 

πτόλεμος πτόλις -- πόλεμος πόλις. 0. 
τόρθος 5Δρ]]ηρ : Αρβ. βργεοδὲ βρτουῦὺ Επρ.) οἷ, σπαργάω. 6. 

πτύγξ 68} 016-ΟΥ}]} : φῶυξ.) 
Ί .λ ὙΠ που] ηρ- ἴδῃ : Τα. ριιέιι8 οἴοαπ ρᾶγιδ, ΟΗΟ. γουγαη πίπιπονν, 

ΚΕ, ραναπαῆι Βῖθνθ, ρ οἰθδῆβθ. 6. 

τύρομαι τὴ Βοαγοᾶ : Τιδῦ. οοηϑδίογ γε, σπαίρω. 6. 11. 
σὼ ἰο]ὰ : Οοὐ. δέμραη Ῥοπᾶ Ἐΐππρ. ἐο δοιυ, ὅδ[κ. δλιῃ, φεύγω. 20. 6. 

τύω 5ρὶὐ : Ταῦ. δριο, αοὐ. βροῖναη, Ἐπρ. 8ριι6, 110. 8ρ)αιϊ. 6. 
χα 811]: πίπτω. 31. 
σὼ ΟΥΟΌΟΘΝ : πτήσσω. 8. 

πύανος -- κύαμος. 27. 
τυγή τυ τηρ, πυγών Ἰοηρσίῃ οὗ ἐπ Ὀθηῦ ἃύτῃ : πτύσσω. 20. 

ἢϑὺ Ἄς ριρηιβ μερὶ, Ἐπρ. 5,8ὲ, Ο 51αν. ρεϑίἐ : πήγνυμι, “ Θογη- 
,ἸΝΕἪ 80 

ῖ δι οίζω 566 ἀποπυδαρίζω. 



1οϑ ἘΤΥΜΑ͂ ΟΚΑΞΕΟΘΑ. 

πύελος ὑὰ} : πλύνω. 5885. : ᾿ 
μὴν Ῥοδύοιμῃ : Ταῦ. γιυπάτιβ, Τν, οι, Αρβ. δοίην Ἔπισ,, 51, διιαδηναι 

ἐῆναι τήδκο ἴο τοῦ : δῦ. ριέογ' ρέοο, Ἰν. τ ταου]Ἱᾶ, Οοὔ, 28 τοῦθ Ἐπ 
“οι Ο Νοῦν. ,2ἀἔιὲ τοὐϊοπηθϑϑ, [Ὁ. ρὶ ἴο τοῦ. 

πύκα ΠγΙΗΪΥν, πυκνός 5011 : 566 πήγνυμι. 14, 
(πυκτίς πικτίς ὈΘῶνΘΥ : ΓΟΓΘΙΡΊ.) 

πύλη σαῦθ: πόλις, “ οἷὖγ ραῦθ᾽ (οἷ. Ζά. ἄνατγω “ ἄοογ, ρϑῖδοθ᾽). 1]. 
πύματος Ἰαϑὺ : Ταῦ. ροϑέ ρῦηε, Ο Ἱν, οϑϑαῦ Ῥοβύθυτιβ, 11, 8. 
πύνϑαξ -- πυθμήν. 82. 20. ι 

πυνθάνομαι Ἰϑατη : Οοὗ, γαιν-δίμάαη ἕου ἱα Ἐπρ., Τὺ. διιάξέξ νταῦοῖι, Β1ς 
δια, νγαῖκθ, Ῥϑγοθῖνθ. 20, 

πύξ πιῦ {π6 ἢδ : πυγμή. 

(πύξος Ῥοχ (1,δῦ. διίαιιδ, Ἐπ.) : Αϑβίϑϊο.) 

πύον Ρι8: Ταῦ. ρῶδ, 5Κ. ρᾶψαδ, πύθω. ὅὃο πῦός Ὀθοϑύϊηρβ. 
πύππαξ ΤηΐοτΊ. 
πῦρ πύιρ ἤγο: Ταῦ. ργῶπα Ὁταρυίδη ρὲγ, Ο 1γ, ὅγ, Αρβ. 2.7- 

ΒοἤΘη. 2 .),1,' ΘΙ 6.5, Αὐτήθη. λλησοι" ΓΘ, 
πῦραμίς γῇ μθαύθῃ. οαἶκθ, Ῥυσδηα (τόσα 105 ΒΠ8}06) : πυρός. 
πύργος ονγοῦ : Ηθϑυ οι. φύρκος νγ81}1, οὐ. δαιγη8 ὕονγσῃ Εἴηρ, ΡΒΒΝ ̓ 

φράσσω. 20. 24. 

πυρήν 5Βὔομθ οὗ ἔγυϊύ, πύρνον Ὀγοδᾶ, πῦρός τγυποαῦ: Τ1Δὐ. ράγαϊ υϊπῦθν- 
νγῃθαῦ, ἘΜ. σπυρός: 82, Ἠθποθ πὺρ-αὐστης δι τηούῃ, αὔω. 

πυριἄτη τοῖἹκ-ρυδάϊηρ : 
πυρσός Αἀ]. τοῦ, δυθρβῦ. θθϑοοη : πῦρ. 
πυτίζω 566 ἀποπυτίζω. 
πῦτίνη ἤδπ οονογθᾶ ὑὶῦἢ ΟΒΙΘΥ : 
πώγων Ῥροαγᾷ : πηγός. 7. 
πωλέομαι γδηρθ, πωλέω 5611: πολέω. 80. Ε 
πῶλος [08] : Ταῦ. ριιϊζιι5 γουπρ, Ο Ιν. λανθ ἸΘΡΟΒ, ὌΝ εῖα ἴοαϊ Ἐπρ., 

ποιέω. ᾿ 

πῶμα ἸΙὰ : 5Κ, ρᾶᾷ ρῬτοὐοοῦ, πατήρ. 8. 
πωρητύς ἀἸδύγοθθ : πηρός. Ἴ. 
πῶρος ὑπΐα: Ταῦ. ρυγίἐλ ἸοοΒθη. 
πῶυ ἤοοῖϊ :- 5Κ. ρῶ ρῬγούθού, πατήρ. 8. 

ῥάβδος νγαπᾶ : Τιαῦ. σογϑον, Τιν. εοἰγῦαβ. 18, 24. θ. 
ῥαδινός 5]Θπάᾶον : δ[κ, υγαά Ὀδοοιηθ βοῦῦ. 18. 
Αὐτὰ ῥηΐδιος ῥᾷ (οἵ, βᾶ) Θα8γ : 5Κ. υτόϊα τηρυΥ]ν, σαν ΘΒΟΟΒ6, ἔλδομαι. Ὁ 

18. 24. 
ῥάζω -- ῥύζω. 1]. 

ῥαθάμιγξ ἄτορ, ῥαίνω Ξργίπκ]θ : νεο-αρδής ΤΙ, χχὶ. 840, ὙΓΕΙΞα σιυσϊμἢ, ἄθν, 
Ο ὥὅνγϑαϊβῃ υγάα 5ρΥυϊη Κ]6 (Τομδητι 65 ϑοπχα!αι), οὗ, ἄρδω. 18. 17. ἕ 
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θ᾽ δῶν 518} : ῥόθος -- πυγή. 1]. 
Ῥοηῦ: Ταῦ. ναΐσιιδ εγυιι8, Οοὗ. υγαΐᾳ8 Ἐπιρ, εὐγίοῖ; ὑυνγιϑῦ εὐγίρσοἕο 

αν, εἴργω. 18. 34. 17. 27. 
ὦ ὈΥΘΔΚ : 
᾿τᾶρ : ἕλκω. 18, 24. 

νος ὑπουη-ἰγ66 : ῥαχός. 19. 27. 
ς ὈΘδῖς : ῥύγχος. 11]. 27. 

ῥάξ στὰρο (Ἰμαῦ. γαοδηιιι8) : 
ὼ Ὀραῦ: ῥέπω. 1]. 

 ῥάπτω οοπηροῦ : Τα. ϑαγοῖο, οἷ. οὖλος Α., 18. 24. 27. 
᾿ οοδῷ πν ῥάφανος οὐΡὈᾶρθ : αὖ. γᾶριυγι, ΝΗ. γέδο δατπΐρ, Ταὐ. 

σὼ ῬΌΒΗ : ῥήσσω. 
 ῥᾶχία 5ᾶγρθ, ΠΟΥ: ῥήγνυμι. 29. 
ῥάχις ὈΔοΙ : 
ῥᾶχός ποᾶρο, ῬαΒᾺ : 

ἔγκω ῥέγχω 5ΠΟΥΘ, 5πογί : ΨΥ ΘΙΒῈ γλιυης ὃ ΒΏΟΓΘ, βηουῦ. 29, 
έγος ῥῆγος τιιρ, ῥέζω Α. ἄγθ : [τ΄ ζρ' οοΙουγν, ἄγρ, 5Κ. γα Ὀ6 οοἸ]ουτρᾷᾶ, 

᾿ς ἀργός. 24. 80, 19. 

᾿ῥέζω Β. -- ἔρδω. 24. 19. 
ϑος ᾿Ἰτ}0, ἔδοθ : ἀραρίσκω. 24, 
Ὁ ἰπο πὸ: Γι. εὐἰγρδίλ 5Βῃιδ,Κθ, ῥίπτω. 18. 24. 

ῥέω ἥονν : Τιαῦ. γυηυΐϊβ Ὀγθαβὺ, Αρβ. δύγοᾶηιν Ἐπρ., 110. δγαιυδίᾳ ον, 5Κ. 
870, οἵ. ἅλλομαι. 18. 84. 

ῥηγμίς Ὀγοαῖκουβ, ῥήγνυμι Ὀγοαῖ : Γγ. δου, ἵταρτηθπῦ (Επρ, δίοοξ). 18. 
ῥῆμα ποτὰ, ῥήτωρ 5ροάξκοι: ἵν, ὀγίαΐδαν σσοτὰ, εἴρω Β. 18. 24. 
ῥῆνιξ 5ῃοορβκίῃ : ἄρνα. 18. 24. 

ῥήσσω 5ύδμηρ: 
(ῥητίνη τοϑίῃ : Ταῦ. γδϑῖηα.) 

ῥῖγος ἵγοϑῦ : [ιαῦ. γερο, 1ἀῦ. εἰν ὄρεϊ ἴτθθζθ. 18, 
ῥίζα τοοῦ : Ταῦ. γασϊα;, ὙΥ ΘΙΒῃ σιυγαϊαα τοούβ, οὔ, σαν 8 τοοῦ Ἐπρ,, 
“οὗ, ὀρθός. 18. 24. 19. 

ῥικνός ΒΗγαΠΪΚΘη : ῥοικός. 81. 
Γ ᾿ ῥίμφα αὐΐοκγ: ΝΗῸΘ. σε-γέηρ Ἰισμῦ, Τλῦ. γοηρέδβ ὕο ΠΌΥΤΥ, ἐλαφρός 

ὀρχέομαι. 11]. 

ῥένη ἢ]6: Τιαῦ, ϑογγα: 18, 24. 
ῥῖνός 5κίπ : ὅΞ1κ. σαν ΘΟΥΘΥῚ εἶρος. 18, 24. 
ῥίον ΡΘδΚ: “ρίσον, οὖρος τόὄ. 18. 24. 84. 

᾿ ῥϊπή 5υΐηρ, ῥίπτω ἕπγον : Γλ. τὐεγῬύϊ βρίῃ (οὗ, μίτος). 18. 24. Ἡθποθ 
ῥίψ τηαῦ, ῥῇῆπίς ἕδη (΄ ρΙαἰὐοα σγουκ ἢ). 

; ᾿, ΠΟΒΘ : ὟΥ 6Ι8ὰ γἦψη οδρθ. 
 (ῥίσκος -- ἄρριχος-.) 

᾿ (ῥόγος Ῥάτη : Τὐδ]ίδι, Ταῦ. τοριι8, λέγω Β.) 
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ῥοδάνη σψοοΐ, ῥοδανός νγανίηρ' : ῥαδινός. 
(ῥόδον τοβϑ : 1αὖ. γοβα, Αὐτηθῃ. υαγέ.) 
ῥόθος τπιοῖδβ6 : ῥέω. 
(ῥοιά ροτηορτδμαῦθ, ῥοιάς ΡΟΡΡΥ, ῥοῦς βΒυτηδο : 81. βϑγαυᾶ ἃ Ῥ]δπηΐ.) 
ῥοῖβδος ῥοῖζος τ] Ζίπρ : ῥύζω. 17. 27. ὅ. 
ῥοικός ογοοϊκοά : Οοὔ. υγσθο βηδᾶυθ, Αρβ. υγίησαη υεῖπρ οὐ Ἐπρ,, οὗ, 

ῥαιβός. 18. 17. 
ῥόμβος ψ 66] : ῥαιβός. 
ῥοφέω 5νγϑ]]ον : Ταῦ. 8ογῦθο, Τῦ. δγμδῆ, βιοαὺ, Τὰν, βγὄρεϊ βυσα]ονσ. 18, 
ΗΝ ΤΌΔΙ, ῥυάχετος τη 0Ὁ ἐρῶ μωκονς ῥύβδην ποίδ!]ν, ῥύζω 5ηδ71} : οἵ, 

51δν. υγκωϊῥἑ οΥγ. 18. 2 
ῥύγχος 5ποιῦ: ὀρύσσω. 18. τὴ 
ῥυθμός τηονοιηρηῦ, ῥύμη ᾿τρούμϑ : ῥέω. 951]. 
ῥῦμα ἀτγανίηρ, ῥῦμός Ρο]6 : ἐρύω. 18. 
(ῥυνδάκη ἃ Ὀϊγᾶ : ῥυντάκης, Τπαϊ8ῃ.) 
ῥύομαι τόδοῖ : ἐρύομαι. 18. 

ῥύπος αἰνύ, ῥύπτω οἸΘΔη86 : 
ῥυππαπαί ΟΥΥ οὗὨ ΓΟΥΤΘΓΒ. 
ῥύσιον Ῥοοῦγ, ῥυσός ψΥϊηΚ]6 4, ῥυτίς τγη 16, ῥυστάζω ἄνδρ : ἐρύω. 
ῥυτόν ττι6, ῥύτρος ΘΟΒΙΠΟΡΒ : 
ῥωδιός Ὠδγοη : Ταῦ. αγάφα, ΟΝ ον. αγέα δ] : 24. 
ῥώμη πὐγοηρῦῃ, ῥώννυμι βὐγοηρύμοη, ῥώομαι γαΒῃ : ῥέω. 17. 
ῥώξ Α. Οἀἁ. χχ!. 148 δηὔγδποθ : ῥήγνυμι. 8, 
ῥώξ Β. Ατ 1]. 19] -- ῥάξ. 8. 
ῥῶπες ὈΓΙΒΗγοοά, ῥῶπος ἔΡΙΡΡΘΥΥ : δ. βαῦρο Ῥγαπθ, 18. 24: 

σά ναῦῦ: τίς. 19. ' 
σαβακός ρυύτ!α (ΟἾΔ), σαβάκτης 5ναύθοτον : Ἠθβυοῆ. σαυχμόν σαθρόν, 

1μαὖ. βανιοῖι8. ᾿ 
(σαβαρίχη οὐππτ : σαμαρίχη μαρίχη σαμβρίχη, ἴογοῖρτι.) 

(σάγαρις ἀχο : Ῥογβίδῃ.) 
(σάγδας -- ψάγδαν.) 

σάγη ὨΔΥΠΘΒΒ : σάττω. 
σαγηνεύω 5νγθθρ οἰθδῃ: Αρϑ. ϑυᾶραη, Ἐπιρ. 382, 
(σαθέριον -Ξ σαπείριον.) 
σάθη Ῥ6ηϊ5: 
σαθρός τοὐξρῃ : 
σαικωνίζω τηον : σείω. 9, 

σαίνω ἴανγγη : ΝΗΟ. 5ολιυαης αὶ], οἵ. σείω. 32, 9. 
σαίρω 50Χχϑθῃ : [ιδῦ. βαγγίο, σύρω. 
(σάκκος σάκος ὁ Ὀὰρ : Ηθ}. βαφ, Οορέϊο 8οζ.) 
σάκος τό 5161 : 5Κ. ἔσας 5ἰκῖπ. 19. 
σάκτας Ῥῃγπιοίΐδη : σάττω. 
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᾿σαλάκων βυγάρρθγου, σάλος ὑοβδίηρ : Τιδῦ. βαϊμηι, Αρ5. ϑυοϊϊαη, 5ν76}1 Ἐπρ., 
Εἀείρω. 82. 1]. 25. 

ἄνδρα Ἰἰχαγα : ῬοΥΒ. βϑαγιαπάαν.) 
ἄμβη σαλάβη οΠίτηπον : ἴογοὶρη.) 

ἀλητόν σαρητόν ὑππῖο : ἔογοῖρτι.) 
σάλπη σάρπη ἃ 8} : ἴογαῖρπ.) 
ἀλπιγξ ὑτυτηροὺ : 1.10. δφιοϊρέϊ ὕο Ῥὶρ6, οἵ. οὐτρβδ 8.9. 

τηϑῦ : ἴογϑῖρῃη ὃ 
᾿(σαμβύκη ΒδτΡ : Ατδιηδῖο δαδδ᾽ [ᾶ.) 

(σάν ἃ Ἰούύεν : ΗΘ}. βἠζη.) 
᾿(σάνδαλον σάμβαλον 5Ποε : Ῥογ5. ϑαπαάαϊ Ὀοδΐ.) 
(σανδαράκη σανδαράχη τραῖρδν : ὅ5|κ. δὐπα γα.) 
(σανίς Ῥοᾶτά : ἔογοῖρῃ (οἷ. δέλτος).) 

αννάκιον σαννάκρα οὰρ : Ῥογδίδη.) 
΄σάννας Ὀυβοοι ([μδ. ϑαῃηῖο, δα τὰ ΚΟΥ) : [δῦ. 8οηῖ8 ρογϑῦηα, ἵν. 

᾿ς βοῇ), ΜοΟΥά, Αρβ. ϑυΐη Βοηρ, 5|ς. ϑυαῃ ὑϊηρ16. 3832. 1]. 
Γ βδΐθ : Ταῦ, 8ἄγιιι8 808,68. 
᾿(σαπείριον ῬΘάνΟΥ : ἑογοῖρι.) 
ἰσᾶπέρδης 5α|ὺ Ροτοῖ : Ῥοπίϊο.) 
ΤΠ ἀτέαρο: ΒΔΡΡΒΙ͂ΓΘ : ΗθΌ. 8αρρῖγ.) 

ράβαρα ὑγονγβοῖβ : ΗΘ}. 8αγ᾽ δοῖ, Ῥογβ. ϑἠαϊζιυᾶγ.) 
(σάρᾶπις τοῦΘ : Ῥουβίδῃ.) 

᾿ Β τ ριτοι ϑδρρθο 154 γτὸ : ἔογοίρτι.) 
᾿σαργάνη Ὀαπά, Ραεϑϊκοῦ : Ηθβυο. ταργάναι πλοκαί : 19. 

σαργῖνος Βα. ἀ1η6, σαργός 8 ἤ8}ῃ} : Ἐξργρύϊδῃ.) 
ἄρδα ἃ ἔδῃῃ : Σαρδώ ϑεαγαϊηϊδ,. 
αρδάνιον οΥἱγΪν : σεσηρώς. 

δών οἄρσα οὗ ποῖ: 
ἵνέρ. ὃ ἰαῦ: Εργρύϊδη.) 

ἄρισσα ρὈΙΚο: Μδορᾶοπίδῃ, σξάριθ7)α, Αρ5. δυεογὰ ϑυοτᾷ Επρ.) 
σάρξ σύρξ 65} : 
σατίνη ομαγϊοῦ : ΗΒ. σάσαι 510 (ῬΑΡΒΐδΔη), θαάσσω. 
(σατράπης ἐξατράπης νίοογον : Ο Ῥοῖβ. ἀλδλαίγα-ρᾶυᾶ (ϑ'᾽Ὀῖ6561), 566 
 κτάομαι διπα πῶυ.) 

᾿ σέ ᾿ν Ἰοδᾶ : Τιδὐ. ϑασίπα, Τὰν. βοσίδ ἴο ῬπΟΚΙΘ, ΚὅΚ. ϑυα) ϑιαῦγαοθ. 82. 

 σαῦλος Τηϊποίηρ : σάλος. 17. 
(σαύνιον ΒΡΘΔΥ : ζογῖρι.) 
σαύρα Ἰἰσαγὰ : ἔογαῖρῃ ὃ 
αυρωτήρ 5ρῖΚο : Ταῦ. διυγουζιδ, ΜΉ. 8ιυὲν βύδϊκθ, 51, ϑυαγαβ. 52. 

σαυσαρισμός ἄγγηθθβ : ἀϊα]θοῦϊο, 1,αὖ. δἄαιδ, ΟῊῸΟ.. ϑβογδη ΟΥ̓ ἃρ Ἐηρ. 
ο΄ 8έγ6, Ἰλύ. βαιτιϑα8 αΥγ, Ζά. λιδὴ, ἴο ἀτγ. 

νής ΟΙθαῦ : [,δὖ. βαρῖο, ΑΡ8. βδεΐατι ὕββοῃ. 29, 
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σάω 510: 1,αὐ. 8670 βονγ, αοὐ, βαΐαῃ Ἐππηρ., Ταῦ. 8) ἐὲ 5ιἢὉ, 52, 
σβέννυμι ἀαθποῖ : Οοὔ. φίδή)αηη 5Ρ011, Ταῦ, σοβδψέ ἀπθποῖ, 51, 268 

δχμδυβίθα. 27. ΩΣ 

σέβω νγοτϑμῖρ : οὔ. δυΐζηβ οἴθαῃ, ἱπποοθηῦ, 82, 27. ᾿ 

σεῖν Τηὐο1]. ! 

σειρά οοτᾷ : Τιδΐ. 8670 οἴῃ, οὔ. ϑαγσα δγτηοιιν, 11, βόγίϑ ὑμγθδᾶ,. 
δαγαΐ. ᾿ 

σειρινός δοδίϊνιβ: Αρ8. ϑυοΐαη φΊονν Εϊηρ, διυοῖξον' ϑιεἴέγ, ΤΑῦ, 
32. 8. 

(σεῖστρος νοΐοι : Τιγαϊδη.) 
σείω 5Πδκθ: σεύω. 84. ς 

σέλας Πιρῃὺ, σελήνη τηοοη : Τὺ. 8ογδηθ8 8δῖ, Ὁ Τὺ, β8οίαηι νυ. Σοῦ, 
βαυὴϊ 5απι, Ταῦ. βάνϊο, 5Κ. ϑδυαῦ. 52. ᾿ 

(σέλαχος 5μδγκ : Αρβ. βοοΐϊ, βθὰ] Βπρ.) 
σέλῖνον ῬΔΥ516Υ (Επρ. οοἴογ, πετρο-σέλινον ραγϑῖ6}}} : σέρις. 28. 
σέλμα ἄφοῖκ : Ταῦ. βραΐηνα τοῖδου, σαυρωτήρ. 28. 
(σεμίδᾶλις ἤσουν : Τοῦ. δἰηυϊία.) 
σεμνός ΠΟΙ͂Υ : σέβω. 19. 
σέρις οπάϊνο: 
(σέρφος στοῦ : σέριφος συρφός στέρφος, ογοῖσπ.) 
(σέσελις ἃ Βῃσ : Ἐσυρύϊδῃ.) 
σεσερῖνος ἃ 5} : 
σεσηρώς ρσΥἱηηΐηρ : σῆραγξ, “ οροπίηρ᾽. 
(σέσϊλος 5181] : σέσηλος, ογοῖρηι.) 

σεῦτλον τεῦτλον Ὀαοοῦ: 19. 
σεύω τον: [,δὐ. ϑιιοΐα χα 1855, ὅϊς. 8ὲ0 βϑὺ ἴῃ τηούϊοη. 

σήθω -Ξ- σάω. 
σηκός ρθη: 1,αὖ. δαερ68, ΟΗΘ. ϑ8ινεῖσα φονγ-μοῦβο, Ο ὅἴαν. ο-βόϊἥ 5ῃθε 

ἴο4. 82, Ἡδθηοθ σήκωμα νγοϊρῦ, “ ΘΠΟΙΟΒΌΓΘ᾿᾽ ἴῃ ὅπ 5086. 

σῆμα 5ΙρῈ : 
σήμερον τήμερον ἰοᾶδν : τ-όκ(τό) -- ἡμέρα. 19. 
(σημύδα ὈΙΓΟῊΗ : ᾿ογοῖρι.) 
(σηπία ουὐ16- ἤθη, σήψ᾽βηδῖκο : ἨθΌ. ἐβαδῆ.) 
σήπω οογταρῦ : Τ1Ὁ. 8ιι-ϑ;ρρ0ε8 γοὐδθῃ : 
σῆραγξ οἂνθ : 
(σής τοί : ἨθΌ. 88.) 
(σήσαμον 5658π16 : ζογοῖρτι.) 
σητάνιος ὑΠ15 γὙΘΔΡ᾿Β : ἔτος, οἵ, σήμερον. 
σθένος 5ίγοηρίῃ : ἵστημι. 2]. 

σιᾶγών ΔΎ ΌΟΠΘ : ὑαγών : 
σίαλον 5611νἃ, σίαλος Α. φγοδᾶβθ: Ηδβυοῆ, σία πτύσαι (Μ585. πτῆσα 
Ῥδρῖδη : 

σίαλος Β. πορ: Ἔσξ-ίαλος σῦς. 32, 



ΕΤΥΜΑ σράξοα. 113 

σίγυνον 5ρΡΘὙ : Μαοθάοῃϊδι,) 
ς ΟἴΟΒΒΥ : Αρϑ. ϑυορίο ΒΥ. 82, 17. 28. 

γή 5116π06: Αρϑ. βυϊρ- ας ἀν οἵ 5:16 πηοθ. 32, 28, 
γλος ἃ οοἷῃ : ΗΘ}. 8λεηεῖ.) 

δη Ἰ Ῥοχαιοβταιιαῦο, νγαύθυ-ΠΠν : σίβδα, ῬοΥ5. οἷ ΔΡΡΙ6.)- 
ρος ἱτῸΠ : Τ1ὐ. 8υσδατι8 ὈνΙρῦ, 51. βυδααηῖ ἸΥοη ρᾶμ. 92. 

Ὁ δο: Θοῦ. δυϊρίοη ἴο ρ'ρθ. 82. 28. 
(κ π᾿ : ἃ ἄδηοθ; ῬΗγγυρίδη, Αρβ, βυΐμραν ϑυγηρ Επηρ., Ὁ 51αν. ϑιϊαίὶ 

ων σουγ :᾿ 
καχός Βαυίϑδτ 18} : ᾿ς , 

ορδέω ᾿ηϑ}0 (πέρδομαι) : ἴ. 
ΡΩΝ ὃ ὈΪδηῦ : Εσγρίϊδη.) 

σιλ τῇ 0} : σίλλος ἸΔΒΙΏΡΟΟΗ : 
σίλουρος 5πδᾷ : 
: ΘΟΟΚγοδ οι (Επρ, δνρ}) : τίλφη τίφη, σέρφος.) 

διον ἀϑοϊοούϊᾶς (1,αὖ. 817}06) : [ΟΥ̓ΘΙΡΊ.) 
ιβλος μῖνο: σμῆνος. 

σῖμός 5ππ-ποβοᾶ : σιγή, “ΘΟ ργοββοα ᾿. 82. 
ὗ ἢν κτι τηυδύατᾷ : Εἰσγρύϊδη.) " 

. ἰωῶν ἘῸ: ΒΟ] ομΐδη δἠνάδι, (ϑαγο6): “παῖδ᾽, 5Κ. ϑδύημαλιιβ 
Ἰπάυ8. 
νομαι ἱπΐπτο: ΟΗΟ. βυυζπαη, ρίπο ΝΉΘ, ϑ8ολισίμαάοη νδηϊβῃ ηρ, 
ἢ οἱπἶ6. 52. 

τταχόρας ἃ ὑγ66 : [πη ]8}.} 
γ658561 : σίββα σιφνίς ἰπύα, Τιοαῦ. δἰηιριυϊιην.) 

'ραιον ἀοἰγαιτη : 
ὅς οἱὖ : Οδρρδοοϊδῃ.) 

ἴσαρον ἃ ῥἱαπὺ (μοῦ. 8:867): Ε!σγρύϊδῃ.) 
μβριον -- Ξε θύμβρα, ἀϊο]οοῦϊο. ὅ. 

ἰσύρα τὰρ : σίσυρνα σίσυς, ἴοτεῖριι.) 
σισυρίγχιον »]Δα 1015 : [ΟΥΘΙρΊ.) 
τος οοτη : ΤῊτδοϊδη, Ο ὅ1δν. Ζῥέο, βίος.) 

παὐμαύοη : σίξω, “ Ιδύ] ν᾿. 
βος ροῦ : ἔογϑῖρι.) 

ὅω ΟΥΤΡΌΪΘ : σιφλός ΘΙΡΌΥ : 
 σίφων Ῥῇρο: Ὁ αν. δορίξ : 

ἧ ὥ-κολλος βϑογιβύδῃ : σιός (1 οοῃ δ) θεός - βού- “κολος. 

ὑπτή 51:16 Πη06: σωπάω. ὅ. 84. 
" ἴω αν: Ο Νον. ββαϊν πὺν, ὅΚ. ζ]ηαη) Ἰἰτὰρ. 

ΚΝ: Ταῦ. βοαουιδ οὐϑοαοηιβ, Ὁ Νον. βζοι)" ΟὈ]Π απ Εηρ;. δδειν. 

Ἵ Ἵ 
- 

κα. 

αίρω 510 : ΟΝον. εἰνίζα οτοορ, Ζᾷ. φἴαν βρυίηρ. 

Η 



Ι] 

14 ΕΤΥΜΑ σμά ξσα. 

σκαλαθύρω ἄϊρ, σκάλλω Ποο: Ο τ. 8οαϊἰέ ἃ, οἸ οἵ, Αββ,.8ι ϑοογαῖ ουὖ Ἐπ 
ϑἤσαν δἤαγο, Τήδ. 9 6 ΒΡΙ1ὖ. 1]. 2. 

σκαληνός -- σκολιός. 1]. 
σκαλίας ποδᾶ οὗ ΡΟ Κ6, σκαλμός ὑΠ016 : σκῶλος, “ ρΡοϊηξαα᾿᾽. 
(σκάλιδρις γοαβῃδηῖ : ἔογϑῖρῃ.) 
(σκαλμή 5υογά : ΤὨγχδοϊδη, Ο ΝΟΥ. βζάϊηι, σκάλλω.) 
σκάλοψ τηο0]6 : 1. ἑαΐρα, σκορπίζω. 11. 25, 2. 
(σκαμωνία σκαμμωνία Ῥιπάτνγοθα : κάμων, Μγῖδῃ.) 
σκανδάληθρον ϑρτίηρθο: Τὺ, βοαπαίο, Ὁ Τν. γο-βοβοαϊηα Ῥτορπαΐ!,. 

βοοέϊαν, Βῃοοῦ Επρ. βἤῃοοί βοιια, 51. ᾿ἰαπά ΒΡΙΙην, 

σκάνδιξ ΟΠ Υν]] : 
σκαπερδεύω δΌτι86 : τράτλῤκι ΥῸΡ6 υϑθᾶ ἴῃ ἃ σδτηθ (οἴ, διασύρω) : 
σκάπτω α΄ἴρ : Ταῦ. ϑδεαῦο, (οὔ. βαδαη, ϑῆανο Εμησ. 19. 
σκαρδαμύσσω νης : ̓σκάρδαμος “ ἀΔ.22]1ηρ'᾽, ΟἾΝοΥ. ἐζαγέ ΠποΥΥ. 
σκαρίζω -- σκαίρω. 
'σκαρϊφισμός Βογαύοῃϊηρ ΠΡ: [υδῦ, 80" οὗβ, ὟΥ 615} ογαζι βου, 

δὔγαθέ Βούᾶρ6, οἵ. σκάλλω, 2. 

σκάρος ἃ ἤ5} (Τιαὖ. 86 γ18) : σκαίρω. 
σκάφη ὑὰ}, σκάφος μ1]] : σκάπτω, “ ἀὰπρ' οτιδ᾿, 
σκεδάννυμι ποαύνογ.: Ἐπ. βοαΐέογ, δ, ζϑμαά οαὖ ἀρ. 
σκεθρός οχϑοῦ : ἐχυρός ἔχω. 20. 

σκελιφρός -- σκληφρός. 2. 
σκέλλω ῬΔΥΟΙ : σκάλλω “ ροῃούγαῦὐο,᾽ οὗ {Π6 5:1Π᾿8 Τδὺ8 (οὗ, ῬΑΥΟΙ Ρἷθ 
σκέλος Ιορ : σκῶλος (οἵ. Ο ΝΟΥ. ἸορΡῪ “16ρ, 5Βῃαΐῦ ἢ. 7. 
σκέπαρνος δζΖο: 
σκέπας 5Π6]06Υ : οὗ, κνέφας. 

σκέπτομαι -- σκοπέω. ἴ. 
σκερβόλλω 5οο]ὰ : 110. ϑδϊδέὶ ἀδτιοιποθ, κρέμβαλα. 
σκεῦος ᾿πηρ]οΙηθηὗ : Οοὔ. δἰουγαη, σο, Ο ὅ1αν. βεἰψέαϊ, νά ου, 5κι. 
ΤΟ]. 

σκηνή ἰοῃῦ : σκιά (οἵ, Ἐϊπηρ. Βῃθα 5η84 6). 
σκηπτός 5βίογυιη, σκήπτω Ὠυ1] : ὅ“]κ. ζδῆαρ. 
σκήπτομαι 168η, σκῆπτρον 5Βύαΐ: Τιαὖ. 8οἄριιβϑ βοαπηητα, Α55. 

Βῃδίὺ Πρ. οὗ, Β51κ. δξαηιδῆ, ΒῈΡΡοΥῦ. , 
σκηρίπτομαι Βαρρογῦ ΟΠ656] : σκαριφισμός, “ οαύοῃ , 2, 19, 
σκιά 5ηδά6 : [τ΄ βοέαξἠ, 51614, 5Κ. ομάψᾶ βΒῃδᾶθ, 381. 
σκίδναμαι βργοδᾷ : σκεδάννυμι. 1. : 
(σκίλλα -- σχῖνος Β., Τιαῦ. ϑηιιίία.). 
σκιμᾶλίζω Πδηα]6: 
σκιμβάζω -- σκάζω. 1]. 27. 
«σκίμπους οοἸΟἢ : ἵσκιμπό-πους, σκήπτομαι. 1]. 86. 850 σκίμπων σκῖ 

βύδῖ, Τοῦ. δεῖρίο. 17. 
σκίμπτω ονοΥύηγον : σκήπτω. 1]. 
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δάριον ἃ δ), σκινθός ἀἰνίηρ : 10. δμοηαι 1 5᾽ηῖκ, σκανδάληθρον. 11. 
ἰνδαψός ΠΔΓΡ : ἴογοῖρῃ.) 
ραφος ἀἴσο-οΧ : 
ρος ΟΔ1]π|5: ξηρός. 11]. 

κιρτάω -- σκαίρω. 1]. 

δὴ βυϊῃρίηθϑβ : σκάπτω, “Βογορίηρσ᾽, 17. 
σκληρός Παγᾶ : σκέλλω. 24. 
σκληφρός ΘΔ : σκαριφισμός (οἷ. λεπτός). 

ἴπός ΡΣ Ππα : ἔσκεμπός, σκέπας, οἵ. κνέφας. 24. 
Γ δῦ : ΝΗῸ. β8ολμαδα ταοῦῃ, ὅΚ. ζύρψαβ σγουύτη : 24. 

᾿(σκοῖδος Ιογᾷ : Μεδοραοῃίδη.) 
γκολιός ογοοϊκοαᾶ: Ὁ Νόου. εχγάϊρν Ἐπιρ. 8Ποἰυϊης δἰιαϊίοιυ. 

σκολόπαξ νγοοάοοοϊς : σκολῶπαξ ἀσκαλώπας, [οτοϊρη.) 
ολοπένδρα, τ]]]Θροα : σκορπίος. 2. 2. 

γκόλοψ βύδϊκθ : σκορπίζω, “ οαὖ πρ.᾽ 26. 2. 
όλυθρος 5[οο! : “οαὖ Βμογῦ᾽, κόλυθροι ἀπο-σκολύπτω. 

σκόλυμος -- σκαλίας. 
σ Εν 866 ἀποσκολύπτω. 
᾿ ἥμβρος ΤΑΘΟΚΘΓΙΕΙ : ΗθΕγΟΙ. σκομβρίσαι γογγύσαι, ΤἸ,ῦ. ϑϊαναδδιὶ ἕο την 

(οὗ, Επρ.. συγπαγα, “συαηῦου ἢ). 
σκόνυΐζα ΘἸ]ΘΟΔΙΏΡΔΠΘ : [ΟΥ̓ΘΙΡῸΙ ὃ ᾿ 

᾿σκοπέω ἸΟΟΚ ουὖῦ: [ιαὖ. 8ρεοῖο, ΝΗ. 8ρᾶἄϊιομ Ἐπιρ, 80.ῃ}»5,, Ο ἴων. ραϑίϊ 
ἔθϑα (“ργονῖᾶβ ἔοσ,᾽) ὅ1κ. ϑρας 8686. 24. 

σκορακίζω ᾿π58]Ὁ : “ ἐς κόρακας᾽ (οἷ. κτώ). 
σ ὀρδαξ οὔποδῃ, σκορδύλη ἐσπην : Ο [τ οεἰγα σοί, ΝΗΟ. βοἠουϑοης 
τς »ΐαν, 5Κ. ζαγώ βρυῖηρ, οἵ. σκαίρω. 

σκορδινάομαι γᾶν, σκόρδον σκόροδον ρ1]|16: Ὁ ὅδϊαν. ββαγραΐ, α18- 
 ρυβίϊηρ, 5“Κ.. ελαγα νοτηϊῦ. 2. ᾿ 
σκορπίζω 5οαύίου, σκορπίος Βοογρίοῃ (΄ τα] 1 Π4π|5}: Ο Τγ. 667} οαὐξίηρ, 
Τλῦ. ζινρέϊ Βιιθαν, 51.. ἀγρᾶπαϑβ βιυγογά, οὗ, σκάλλω. 
ὅότος ἀδυκ 685 : [τὶ βοάξ᾽, βΒῃδᾶθ, οὔ. ἐεζαάιβ Ἑπρ., οἵ, σκιά, 
βαλον γοῖτιβο: 
δμαίνω σκύζομαι ὉΙῺ ΔΏΡΥΥ, σκυθρός ΔΏΡΥΥ : [10. δζαιάιιδ ραϊηῖα]. 
ζάω Ῥγυτγίο : δῦ. οαμάα, ὅΚ. ἀδιά ἘΜΡ Ῥογοαΐογθ. 

ῬΌΡΡΥ, σκύλια ἀορ-Η5} : 
λλαρος ΠΟΥΤηΪ- ΟΥ̓ : Σ 
Ἄλω δα: σκάλλω. 11. Ἡδπηοθ σκῦλον 5001], 1,οῦ. 8ροίδιιγν. 
μνος 6} : 
ἄλη 5ὐδῆῖ, σκύτον προῖς (᾿ Βα ρρογθ᾽ οἵ ὑπ6 μοδᾶ): 

εἰ ος5 ΒΙά6: [ιαὖ, δοϊέμηι οὐδοίίγιιδ, Ταῦ, δλιιγα Βεῖῃ, 5. δἰ οον υ, οἵ. 
᾿ς σκιά. τὸ 

ΟΡ : σκάφος. 14. 
σκώληξ ὙγΟΥΊΩ : σκάλλω. 
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σκῶλος 5ύεϊκα, ὑπουη : σκάλλω, “ ἀϊρρου, ρυϊοκου ", 80. 
σκώπτω τηο01 : Ο ΝΟΥ. δζαι τιοο κου Εἰηρ, βοοῇ,, 5Κ. ζϑηαρατ8, 
Βυ] σκήπτω (οἴ. Ἐπρ. 5δῃρ 5116}. 8. Ηρποο σκώψ ΟΥἿἹ (οἵ, 
ΠΟΙ “ΠΠΟΟΚΚΘΥῪ ᾽, ΠΟΙΟΥ͂ “ΤΩΔρΡΌ]6 ἢ). [ 

σκώρ ἄπηρ: [ιδῦ. 8έογοιι8 8ι-οογάα, ὙΥ 615}. ψεσαγέ, ΓΎΡΤΕΙ, Ἀρ 
860θαγΉ, ἄπηρ, Ο ὅ1δν. βέυατγα αἰτῦ, ὅΚ, αὐα-δραγαϑ Θχουθιηθηῦ, κρίνω. 

σκωρνυφία 5Π876 ΕἸΡΙΟΠΔΥΤΩΤΙΒ μησί : 

(σμάραγδος ΘῃηοΙ]4 : 51, πιαγαξαΐαην (οἷ. σμύρνα).) 
σμαραγέω ΤΌΔΥ : 
(σμάρις σμαρίς Ῥίοδ161 : ἔογοῖρτι.) 
σμάω τὰ : Ταῦ. πιαοσμία. 
σμερδαλέος ἐοΥΥ1016 : Ταῦ. φιογθο, Ἐπηρ. ἐο 8ηιαγ. 
σμῆνος ὨῖνΘ, ΒΎΔΥΙΩ : ἑσμός. 
σμηρέα 'ἱνγ (΄ νἱπαϊηρ), σμήρινθος οοτᾶ : 
ΚΙ τρϑι ΒΙΩ81] : Ταῦ. ηνάςον, ΤΥ. ὃος, οἵ. Α95. βηιθᾶ 5τη 8} οὐ. βϑηιαἶβ ἘϊΡ; 

σμῖλαξ οὐκ, γον, Θοπ στ]: σμηρέα. 25, 

σμίλη οἢ156], σμίνθος νο]6 : σμάω. 
σμινύη τηδύνοοϊ : ὙΥ 6ΙΒῈ πιψπαισμα ἀν] : 
σμύξων ἃ ἤ5ῃ : [,αὖ. ηυπσὶϊ, ἀπομύττω. 

σμύραινα ἸδΙΏΡΓΟΥ, σμῦρος 66] : 
᾿σμυρίζω δποϊπῦ : Οοὐ. βηναϊγέν ἴα Ἐπρὶ ΘΠΊ6ΟΥ, Ταῦ. βηιάγϑοαϑξβ, μύρον. 

: (σμύρνα -- ΞΞ μύρρα (οἷ. σμάραγδοΞ).) 
σμύχω τη : 
σμῶδιξ νγο8] : σμάω. 8. 
σοβέω 5οδγ6, 58 κθ, βύγιῦ : σαγηνεύω. 27. 
(σόγκος σόγχος βογγ-ὉΠ15016 : ἔου ῖρι,) 
(σόλοικος ΟἸΌΤΗΒΥ : ΤΟΡΘΆΝΕΣ 

σόλος αποιϊῦ: σάλος, “ϑυσιιηρ,. 
σομφός Βροῃργ : Οοὔ. δυαηηη18 ΒΡΟΠ 96 ϑυμηηζδῖ ροπα Ἐπ, βισαγΏ}. 52. 
σόος Υγυ8} : σεύω. ἴ. 84. 
(σορός ἀσπ : σιρός). 
σοῦ Τηΐῤοτ]. 

(σούσινος 1Π|᾿ΔοΘὰ5: ΗΘ}. δηβηαη, 111γ.} Ζ 
σοφός 5Κ11{π] : σαφής. 
σπάθη ὈΪδάδ : σπάω. 
σπαίρω 5Π8 κα : Ταῦ. τἠβδι αὶ Αρϑ. ϑρεουηαῃ Βρύση Επρ., 116. ορὶγ Κκτοῖς 

Κι, ϑρλτ" 58 κθ. 9. 

σπάλαξ -- σκάλοψ. 24. 
σπάνις πδηῦ: 
σπαράσσω θδγ : σπαργ-τΊω : 2. 
σπαργάω 50761] : Ταῦ. ἐμγσοο, Ο ΝοΥ. βργόξία βρυδνϊ Επρ., 110. ϑβργοσί Ἷ 

Ὀγθδκ οαὖ, ὅ1Κ. 8ρ΄ι). 11. “ἢ 

δι λκταλεῖρμν πες. δῶν; ν᾿ νι ξοκοξει τὶ πῶσ τ το 
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) Βυγαῦῃθ : σπαράσσω (οἷ. λώπη). 

ἢγνόν βοδηῦὺυ : [δὺ. ραγοιιϑβ ραγυιιδ, ΑΡ8. 8ρῶν) βραυϊηρ Εππρ,. 
5 ὈΥθδμα : σπαίρω. 

ΤῸΡν ΤὉΡΘ, σπάρτος Θϑραιΐο : [δὺ. 8ρογέω Ὀαβικού, 110. ϑραγίαϑ8 Ῥαμά. 
πατάγγης 56 8-ὉΤΟΪΠ : ἔοΥΘΙρι.) 

ἴλη ἀππρ: σκώρ θη. σκατός. 27. 10. 
) ἄγαν, ὑθαν : Τιαὖ, 8ραΐἑιηι. 

αν ΤῸ]] : σπάρτον. 
ρω 50. : σπαίρω. 

ἔλεθος ἀὰπρ : ' 
δω ΟΥ̓Υ : Ταῦ. βροπάτο, ὅΚ. ἐπαηά. 

τέος οὔγ : “ΒΡΙ σοῦ] ατη᾽, Γιδὺ, 8ρῖ70, Ο ὅν. ραολμαΐξὲ ἴο ἴα. 94. 
πέρχω ΠΒαϑέθῃ : ὅ1ν, βραγἧ, Ὀ6 168] 08. 

δὼ ὉΤΡῸ ΟἹ : Τδῦ. βύμάφο, οἷ. Αρβ. δβρδυαη, βιοοθϑᾷ Ἐπρ', 8ρθεί.. 
λαιον σπῆλυγξ οἂνο : Ὁ ὅ]αν. ριιοἠζἥ ΠΟ]]ονν, σπέος, 17. 

γπιδής Ῥτγοδᾷ : στάδιον. 14. 
ζω ΟὨΤΡ: Αρϑ. ἥης ἤποι Ἐπρ. : 

' ϑαμή βρδῃ : Ταῦ. ραπάᾶο, Ο ὅϊαν. ρραΐ, σπιδής. 
ΡΥ γγμε σπίνος Α. γῸΟΚ, σπίλος 5ύαϊῃ (85 ἔγοπ ῬοΟΥοῖΒ ΤΟΟΚ): στῖῶον. 

(σπῖνα ἃ 5} : πίννα.) 
σπινθήρ 5ραυῖ : 110. 5ρ᾿ νἀ δεὶ Βιἶπι6, ξανθός : οἵ, Τιαῦ. βοἰηέϊϊα, ΟἿν. οάϊη 
᾿ ΟἾΘ8Σ, ἄσι. δἰροῖηατ, Βμϊη 6 Εππηρ, 

ἵνος Β. ἤποἢ : σπίγγος, Ἐπρ. 8ρϊὶηΐ, σπίζξω. 
σι λάγχνα Ἰπηρθ, σπλήν 5ΡΙΘ6ῃ : Ταῦ, ἰΐορυ γδηθβ, Ὁ 1ν. δεῖ, Ὁ οἴαν, 

βίοχομα, ὅ|κ. ρίδιαη, : θημοθ σπληνίον δαθλβοι “Ἰαϊὰ οα 8 ΒΡΙΘθη᾿. 
95. 

᾿(σπλεκόω σπεκλόω οοθ0 : ζογοῖρῃ.) 

(σπόγγος 5Ξροηρ (μα. γιώισιι8) : ξογοῖρῃ.) 
 σποδέω 50γ1Κ6, ἀθνοῦχ (οἷ. παίω) : 
σποδός Δ45}:65: Τοῦ. 8ρύαγ8 Ὀτὶρ ὐ. 
σπολάς οοδῦ: στολή στέλλω. 19, 
το υώς σφονδύλη ᾿εού]θ, σπόνδυλος σφόνδυλος νογύθρτα : σφαδάζω. 

᾿ σποργίλος ΑΥ. Αγ. 800 ἃ Ρἱγᾶ: Ηδβγοῆ. σπέργουλος, αοῦ. ϑραγυα 
ΠΠ μβρϑιτοῦ Βπρ,, Ῥ͵ι58. ϑριγηἴδ: σπαργάω, ““χδπϊοη᾽., 
᾿ σπύραθος ἄπῃρ, σπυράς Ρ]11]: σφαῖρα. 11]. 
᾿ς σπυρβθίζω ἄδποο: σκόρδαξ. 27. 11]. 
᾿ σπυρίς Ὀεαβκοῦ: σπάρτον. 1]. ᾿ 
ἢ στάδιον Τδο6-ΟΟγΥ86 : ΠΟΥ, σπάδιον, σπάω. 19, 
Ἑ 

το το τ ττσιίαεωσου πεν σολίνονσες ἣς φησ, τα: 

᾿στάζω ἄτορ : "στέγγ-[ω, Τιαῦ. δέωσηγηην Ταῦ. δἐϊησίλ οοοσυ]αῖθ. 10. 19, 
᾿ σταθεύω τοδδῦ, “5οῦ Ὀοΐογα ὑμ6 ἢγθ᾽, στάθμη 11π6 σταφύλη Ρ]υτηπηοῦ 
ς΄ (δεθθήρ), σταθμός ἀπϑιπηρ, ςὐρησην νυν 780 : ἵστημι. 
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σταίς ἀουρῆ, στέαρ ἰαῦ : “501Π᾿, ἵστημι. 
σταλάσσω ἀἴῸρΡ : ̓στλέγγ-τίω στράγξ. 2. 25. 10, 
σταλίς ῬΓῸΡ : στέλλω. 1]. 
σταυρός 5ἴεξκο : Ο ΝΟΥ. 8έα! 7, ὅΚ. βἐμαυαγαβ ἄττα, ἵστημι. 
σταφίς ταῖβῖη, σταφυλή ογὰρθ : στέμφυλον, “Ὁῃ1ο κ᾿, 10. ; 
στάχυς ΘΔ οὗ οογη : Ο ΝΟΥ. βέαηρα ὕο Ῥτῖοκ, Τ δ. δέοογ8 δύδς. 10. ὦ 
στέγω 5Πο]ύον: [ὐ. 8δἰδρίὶ ὕο ὑπαύοῃ, 5, βδέδαρ οασβ ὅο ἀἰβαρρϑᾶ 

τέγος. Ἂ : 

στείβω ῬΓΘ655 : στάζω, “ οοαρτιϊαῦο᾽. 12, 27. 
στειλειόν μΒᾶπαᾶ]ο: Επηρ, 8δέαϊζ 8{ϊϊ, σταλίς. 
στεινός ΠΔΥΤῸΥ : 5Κ. ϑέγψαηαβ ὕΒΙΟΚ : 17. Ἢ 
στεῖρα ουὐνγαΐογῦ : Αρϑ. ϑέοῦγαη ἤο βύθοσς Ἐπρ., 1λδ. βδίψγαβ τυ θυ 

“βγη ρΠΘηθΡ᾽, στερεός. ὃο στεῖρος ὈΔΥΤΘΩ : [,αὖ. δέογὶ 8, Ἑοὐ, δέαῖγι 
ὅκα. βίαγι ὈΔΥΥΘ οονν (΄ Βαγά, πηΐταιξα] ᾽). 

στείχω τ 11 : ΟΤγν. ἐϊαραΐηυ 1 γα], Οοὔ, βέοίγαη, ἀβοθηᾷᾶ Ἑηβ. δἰαἷ» δὶ ἔ 
Ταῦ. βἐαῖσιιβ Ἠδῦγ. 

στέλεχος ὑτιπῖς : σταλίς, 
(στελίς τηϊδυ]οῦοθ : ἀστυλίς, ΤογαΙρ.) ᾿ 

στέλλω ΡῬΪΙδοθ: Αρβ. δέὰϊ ἃ Ῥίδοθ Ἐϊηρ, βέαϊϊ, Τὰν. βἰοιϊόέὶ ὕο ογᾶθυ, οἷ 
ἵστημι. Ἡδθπηοθ στελμονίαι μο105, Ἡ ΘΒ ΟΝ. στέλμα Ῥο]ύ. 

" στέμβω 56 Κο, στέμφυλον οἰ]-οαΚ6 (΄ Θοτηργθββθα ἢ: στέφω, 19, 39. 
στένω σγτοδῃ : Αρϑ. βέγηαη, Εἰπιρ. βένιι, Τ δ. δέοηδεϊ, 51κ, βέαη, τον. 
στέργω ον : [τ΄ 8670ς ἸοΥΘ. ι 
στερεός 50]14 : τ. 8εἰγέ βύγηρύῃ, Τὴν, βδύψνδεὶ βεϊθη, 5]ς, βἐδέγαβ Ἄντη, 

οἵ. ἵστημι. ὅο στέριφος ἤἥττη, ὈδΔΙΎΘη (οἷ. στεῖρος): Ο ὅἴαν, δέγαηξ 
ΤΘίγοϑῃ. 

στερέω ἀθργῖνθ : Ο 1γ΄ς βογὺ ὑποῖύ, Οοὐ. βέέϊαη βῦθαὶ Ἐΐπρ, 
στέρνον οποϑῦ: ΝΗΘΟ, ϑ8έἐγη, ἐουβῃθδᾷ : στορέννυμι, “Θχίοποα᾽, 7. 
στεροπή Πρ ὐπΐηρ, στέροψ τσ: 
στεῦμαν ῬτΡοΟΒ6 : στύω. 81]. 
στέφω ρΡυΐῦ τουπᾶ : 110. δἰευ γέ βῦογρ, ὅ5:1κ, οἰαπιδῆι ΒιΡΡογίύ. 
στῆθος οποϑῦ : ἵστημι, “Ῥτογηϊηθηθ᾽, 

στήλη Ρ11Πδν: 460]. στάλλᾶ, σταλίς. 
στήμων νγ6}0 : Τιαὖ. δέἄηιοη, δΙκ. βἰγαυῖβ ΘΔΥΘΥ, ἵστημι. 

στηρίζω βοὺ ἔαϑῦ : στερεός. 80. 
στίβη τη : στείβω. 81]. 
στίζω Ῥυ1ῸΚ : Τοῦ. αἰδέϊησιιο ἐηιβέϊηο δἐἐζιι8 δεϊγηνῖι8, Ο οὗ. {1:8 Ῥοϊπῦ παρ. 

ἐο 8ἐϊοῖ, 51κ. ἐϊ Ὀ6 5Βῃδύρ. 

στίλβω 51π6, στιλπνός 5ἰπίπρ: Γάδ, δἰοϊγεϊ ἔο Ἰοοκ. 11. 97. 19, 
στίλη ἄτορ : Ταῦ. δέϊγίω δέϊίία. 
(στίμμις ρἱρτηρηῦ : Οορέϊο 5έδηλι.) 
στῖον ΡΘΌ]6 : αοὔ. 8έαΐηβ βύοπθ Ἐωρ,, Ο 51αν. βέόηα νγ81] : 
στῖφος τηδ55, στιφρός ἤγ : στέφω. 17. 

Γ 
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ίχος στοῖχος ΤΟΥ͂ : στείχω, “Ῥγοοοδβίοπ., 81,7. 
τ Ποβἢ -ὈγΒἢ : Ταῦ. 8ἐγὶσὶϊδ, στραγγαλίς. 25. 
τοά στοιά ρογύϊοο : στύω. 84. , 

τόμα ταουίῃ : Ζά. οἰαπιαη : Ἡδθηοθ στόμ-αργος ποῖβγ, οἵ. λαίθ-αργος. 
βος στόμφαξ Ῥοτηραβῦ : στέφω, “Ῥαδάϊηρ.᾽ 7. 19. 

ι Βρτοδᾶ: Ταῦ. 867}. 0 ϑδέγιιο, Ο 1ν, ϑγοίϊιλ βῦθυ ποπάαμη, Οοὔ. 
ἐγαιαη βῦτονν Ἐπρ., 51. βέαν. 

τό ἘΞ στύραξ Α. 
τοχάζομαι «αἷμ αὖ : στάχυς, “ δἴτη αὖ ἃ Ῥοϊηὐ᾽. 
τραβαλο-κόμας ουὐ]γ-Παϊνοα, στράβηλος 5Π81], ΟἸτνο : Τλδ. βέγαῖγα 5181], 

Π  πρλός. 11, 
τραγγαλίς Κυοὺ (Τ αὖ. βέγαηριο) : “ῬΥΘΒΒΘΑ͂, ὑπυπϑᾶ᾽᾿, Ταῦ. δέγ θη βέγὶσα 
ΤοΥ͂, οὔ. 8ἐγὲζ8 11π6 Ἐπηρ.. βέγοίεθ. 11. Ἡθποθ 
Πα σέαι Ἰοϊῦθυ, “ὕπσῃ ὅο πᾶ ἔνγο᾽, στρεύγομαν ἃ πὶ ὙΤΟΥΉ οαῦ. 

ὧν ἄγοΡ, “Ῥγθϑβϑᾶ ουὐ᾽. 
ράπτω ΙΙρ θη : στεροπή. 24. 2. 
: τὐῤη ΔΥΤΩΥ : στορέννυμι, “ Βργοδαϊηρ οαὖ, Θποδιηριηθηῦ. 24. 

ς ΟἹΟΟΚΘΑ : στραγγαλίς. 27. 

σ᾽ ῬΑ βο ἐακιι: Αρϑ. βέγθηψαη, βυγθίοῃ 8έγ θη}, βυσῖπρ Ἐπρ., οὗ. στραγγαλίς. 

στρηνιάω νγαηΐοῃι : στρηνής Ἰοιιά, Ταῦ. δέγδηλίι8, στερεός. 

στριβι-λικίγξ Ατ. Αο. 103 ἃ νι ἱῦ : στρίβος ὙΥ ΠΪΒΡΘΥ - λικίγξ ΟΡ : 
τριφνός -- στέριφος. 24. 

στρόβος ὙΠ] ]Π1πρ᾽ : στρεβλός. 
ρόμβος ἴορ : στρέφω. Ἴ. 19. 

ύλος τουπᾶ : [40. βέμίσιιβ ον], στραγγαλίς. ἤ. 
στροῦθος ΞρΔΙΤΟΥ : ̓σπρόγγ-θος, σποργίλοςς. 19. 24. 17. 32. 

στρυφνός ΠΔ.51}ι, 501} : στριφνός. 1]. 
᾿στρύχνος πἰρ}ὐδηδᾶθ : 
στρώννυμι -- στορέννυμι. 24. 
στυγέω Παΐθ: 

᾿ στῦλος Πὰν: Τ δ. εὐἐἧἴγ8 βύυτηρ, 81κ. βέϊαπα Ρ111δν, στύω. 
᾿ στῦπεῖον ον (αὖ. βέϊρα) : 

᾿ς στύραξ Α. 5ρ|Κο: Αρϑ. δέεογέ 81] Εππρ. γοα-δέαγέ. στερεός, “501 ᾿, 11. 
(στύραξ Β. ἃ σύτη : ΗΘ}. ἐβογδ Ὀδ]βδι.) 

πὶ ΕΒ γ 8» Ῥυϊοῦ, στυφελός στυφλός Πατὰ, στύφω ΟὟ ἃρ : στέμβω. 

᾿ς στύὕὔω οἵρο: Κ5Κ. δἰληϊαβ Ὀἷρ, οἵ. ἵστημι. 
Π στωμύλος ποῖξγ: στόμα. 8. 

τ σύ τύνη ὅποι: 110. ἐϊ, Τρ, ἐμ, Οοὔ. ἐΐπι Ἐπρ., Ταῦ. ἐι, 5Κ. ἔνατι. 22. 80, 
 (συβήνη ἤπΐο-οα56 : σιβύνη.) 
-. δον ΤῊ] ΡΘΥΥΎ : Ηρ. δμοηηιᾶ!,.) 

͵ 
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(σῦκον τῦκον ἢρ: 1,ὖ. 7ῖοιια, Ὁ ὅ1ων. βηιοῖῳ (οὔ. δηναζβα), Α 
ἐμιυοιι.) 

συλάω 65Ρ01]} : σύρω. 28. 
σύν -- ξύν. 32, 
συο-βαύβαλος οὗ ἃ 5γ : βαυβάω. 
συρβηνεύς ΠΟΙΒΥ : τύρβη. 22. 
σῦριγξ ΡΙΡ6: Ποῖ. τυρίσδω 1 Ῥ]Ρ6, Τιαῦ. 8ι|8:} 7118 αὐϑιγάειδ, (οῦ, 8 

Βυγθδ Εηρ,, Τλ. δυυγηνω ὈΙΡΘ, Ξ1κ. δυαλ" Βοαπᾶ, 982, 

(σύριχος -- ἄρριχος.) 
σύρφαξ συρφετός γΡΌ15} : αοὔ. αὐοδυαϊγϑαη πὶρο οὔ, 32. 
σύρω ἄνδρ: 866 τορύνη. 22. Ἤθηοθ συρμαία Ῥυτραῦίνο, συρμός νοχαλ ης 
σῦς ρἱρ: Οοὐ. βυείῃ, Ἐϊηρ΄. δισΐηα, Ὁ ὅ1αν. βυϊηΐα, ὗς. 82, Ἡΐθποθ συ-φεί 

βῦγν, φωλεός. 984. 

σῦφαρ 5]ουρᾺ : Τδῦ. δον: 
συχνός ὨΠΠΊΘΙΟΙΙΒ : σάττω (ὁ. Ταῦ. ἔγΘαπ θη ἕαυοὶο), 14. 21. 
ἀρ πρήορα, ΒγαροΙο: Τοῦ. ροπο “Ἰοὺ βιυίηρ᾽, 5Κ. ϑραπα τον απο 

σφάζω ΚΙ] : σφίγγω. 10. 19. 
σφαῖρα ὈΔ41]] : 110, 8ρῖγγα : σπαίρω, “τον η δουν᾿. 9]. 
σφάκελος σδηρΥΘΠ6, ΘΟΠν ]ΒΊ0Π : 
(σφάκος 5Βᾶρξ : σφάγνος, ζογοῖρτι.) ᾿ ᾿ 
σφάλλω ονονῦμτον : ὙΥ̓ 615} ραϊὶ ἔαῖταγο (προ, ἐο ραϊ), Αρβ. 7εαϊίαη ἴαὶ 

Ἑπηρ., ΤλὉ. ρεϊέϊ, 5Κ. ϑρ)ιαὶ ΒΌΤΙΚΘ (οὗ, πταίω παίω). 
σφαραγέομαι Ὀυγϑῦ : σπαργάω. 21, 2, 
σφέ Πἴτη : Ῥ͵ΤΙ55. δ8ιι28 56], ἕ -Ε φή. 
σφεδανός σφοδρός νοΠειηοηῦ : σφαδάζω. 7. Ἤρθηοθ 

σφένδαμνος τηΔ}016, “Ἰπχαγαηῦ. 952, 
σφενδόνη 511πηρ (1,αὖ. γιινάα), “ ἸεγΚοάᾶ᾿, 

σφέλας Ἰοοὐδίοο! : Ηδδγ οἷ, σφαλλός Βίοοκθ : 

σφηκόομαι δ10 Ῥοιπᾶ, σφὴξ νχῶβρ (1δῦ. 7ἄσειι8), “εἰραὐ-τγαϊδύοα᾽ : Αρο, 
ϑραηρο οἴδδρ, Ζά, φρας Ῥγθᾶβ. 2]. 

σφήν νεᾶρο, σφίγγω Ὀϊπά : 85. 11], 
(σφρᾶγίς 568] : ἔογοῖβ.) 

, σφριγάω -Ξ- σπαργάω. 21. 24, 
σφυδόομαι δ νἱρόγοιβ, σφύζω ἐῃγ0Ὁ0 : σφαδάζω. 14. 
σφῦρα ΠδΙΏΙΗΘΥ, κν ΔΏΚ]6, σφυρόομαν ρόΠθΙη οσὶρο : σπαίρω, ΣΌΝ 
{δ ν ΘΚ] 6. 91. 11]. 

σφυράδες ἀπηρ : σφαῖρα (οἷ. βόλιτον βολβόσ). 1]. 
σφῶι γο ὕνο: σύ -- φή. ᾿ 
σχαδών Ἰαννὰ οὗ Ῥ66, ΠΟΠΘΥΘΟΙΌ : “ ἰάϊηρ, πἰἀϊπρ-ῬΙδοο᾽, 1. δημᾶηια, 

5Κ. ὁμαά οονθσ 2]. 82. ᾿ Σ ἢ 
σχάζω Α. σχάω (οῃ Διηϑίοργυ οὗ βιάζω βιάω) οαὖ : σκεδάννυμι. 21, 10. 10. 
σχάζω Β. ἄτορ : σκανδάληθρον. 21]. 82. 19, 

εἰ 
} 

' 
' 
᾿ 
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(αλίς ἑου Κοα 5έῖοκ, σχελίς ΥἱὉ : σκέλος σκῶλος. 2]. 
ἔδην σΘὨΟΙΥ : σκεθρός. 
δία ταῖῦ οὗ Ἰαῦμβ, σχίζω 5ρ11ὖ0: Ταῦ, δ8οἰμάᾶο, 51... οὐδ ἄϊντάο, 

σκεδάννυμι. 21]. 12, Ὅὸ σχινδαλαμός σχινδαλμός 5ρΙηὔοΓ, [1,δῦ. 
δοαπάα. 2. 

δόν πρᾶν, σχερῷ τον, σχέτλιος ρογὑϊηδοίοιι : ἔχομαι οἸΐπρ᾽ ἴο, ἔχω. 
ἣμα ἕοτντα : ἔχω (οἴ, Ταῦ. Βα 15). 

σχῖνος Α. πιδϑὺϊο ἢ -ἔγθο : ἔογοῖρῃ ἢ 
(σχῖνος Β. 5411] : Τογοῖριι.) 
- ᾿ἊΒ ς ΤΊΒΗ : 

χολή Ἰοῖβασ : ἔχω, “ ΒοΙάϊηρ, βῦορρίηρ᾽, 
γωδάριον παρκίῃ : Τιδῦ. δι γί). 
ὗκος 5ύγομηρ,, σῶς 5Βεΐθ : σάος. 
λήν ῬΪΡρ6: 1. δεἰηιιϑ: 
μα Ὀοᾶν : σῆμα, “τηᾶγκ, οὈ͵]θοῦ᾿. 8. 

) τὴ 516 ηῦ : Οαοὔ. ϑυείδανν οθαθθ. 32. 
ρακός ὈΟΧ : σορός.) 
ὄς ΠθδὉ0 : Αρϑβ. ἐψγιηα, σύρω. 

ΐ 

Βαίτας Ῥον] : ῬουβΙ δ.) 
ΜΗ Ῥαΐγθβοθηοθ: Αρβ. δέϊηθα ὅο 5116}1 Ἐξηρ, ϑέϊηἶδ  τεταγών, οἷ. Ταῦ. 
ὁοη-ἰᾶρθ8. 32. 

ἄγηνον -Ξ- τήγανον.) 
Εγ- ΤΠ]Θ.: 
ταγυρί Τ]ΟΥ56] : “ ἀτορ᾽, σταγών στάζω. 82. 
αινία Π]1οὐ : τείνω. 9. 
ἄκων τακών βαιιβαρθ: ἔογοῖρτι.) 
αἰ-πώρος (πωρητύς) ταλαός τάλας ψγοίομοᾶ, τάλαντον ῬὈΦΙΔΏΟΘ, 

᾿ πάλαρος Ὀαβϊκοῦ ταλασία τ χρνοῆς ὁ (οἴ. Τιαὐ. ῬΘΗΒΙΠΙ) : τλῆναι. 24, ὅο 
ΣΕ ταλα-ύρινος 5ἰουῦ : ῥινός, “γαἰδίηρ' ὑΠ6 581614᾿, 28. 
ἷ τᾶλις Ὀυϊᾶθ: 1, ἑαϊοϊαβ απ] : : 

ταμίας ἀἸπουυῦου : τέμνω. 1]. 

ἰσὸς τοπηθῦ: [αὖ, ἐδηιδένγη, ὅΚ. ἐαηυ πα βοοαξϊθ, “ οοαρτ]αύηρ᾽. 11]. 
51: ἔτης, ΑΡΒΔΘΥΘΒῚΒ ἴδον ὦ. ᾿ 

 πτανεῖαι ὈΘΔΙΗΒ : τείνω. 1]. 
᾿ς Γ λα» Ιαγίπρ Ιου : τείνω - λέχος (85 ὑποιιρῇ δυσ-ηλεγής ὙΓΘΥΘ ἔγῸΠῚ 

; 95). : 

τι ἀνθαρυστός 5 κίπρ: Ο αν. ἀγἄσαξέ ὑγθιη]θ, ὅ. 2. 
᾿ὐἰπηομιμὶ βυηρ : τλῆναι, οἵ, τάλαντον. ὅ. 

᾿ σανύω -- τείνω. 1]. 
ἱνός Ἰονγ : τύπτω, “Βύγιοκ ἄονγπ᾿ (οἵ, πλάξ). 14. 
η5 γὰρ; : Ῥαυβίδῃ.) 

ἄρανδος 61}ς : [ΟΥ̓ΘΙΡΊ.) 
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. ταράσσω 501 ΠΡ: τραχύς. 2. 19. --. 

τάρβος ὑδιτοῦ : ΗοβγοΝ. ταργαίνειν ταράσσειν, Τιαῦ. ἐογυιι8, Α65, 
Ἰοαῦμο, 5Κ. ἐγ} ὑμγθωύθῃ. 27. . 

᾿ πάργανον νἱπορδγῦ : τρύξ. 24. 
τάρες -- τέτταρες, οἷ. ταρτη-μόριον ατιαγῦθι, 8, ξ- 

τάριχος ἀτοα ἤδη : τρύγη. 2. 24. ὅὃ0 ταρχὕω ὈυΥ, “ αΓΥ, βαμι᾽ (δ. 
ταρσός ογαῦθ : τέρσομαι, ἴον ἀγγίπρ οἤθθβϑθθ. 11]. ᾿ 
ταρφύς ὑποΚ : τρέφω. 1]. 
τάσσω διΥδηρ: τέκτων. 10, 19, 
(ταῦ Τ' : ΗἨΘΌ. ἑαυ.) ᾿ 

ταῦρος Ὀ1]]" Ταῦ. ἐαλίγι8, (οὔ, δέζι" Ἐΐηρ;, δέθθυ, Ὁ 51αν. ἐμ)", 5 1κ, 86 
5014, ἵστημι. 952. 

τάφος Α. Ῥυγία! : θάπτω. 20. 
τάφος Β. ψψοπᾶον : θάμβος. 52. 
τάφρος ἔθου: τράφος, ΑσβΒ. αοἴζαη ἀρ προ, ἀοῖυο, Ὁ 51αν. αἰῶ 

ἄθθρ. 20. 2 
ταχύς αὐἹἱοκ : ΠΣ 10. 
(ταῶϑ ρϑδοοοκ : αὖ. ρᾶνο (Επρ.), ῬοΥβ. ἐαιυῖδ.) 

τὲ δῃᾷ : Τιαὖ. -χιιο, Οοὔ. -εὖ, 51κ. οα, τὶς. 26. 

τέγγω τηοϊδύοῃ : Τιδῦ. ἐΐησιιο, ΝΉΘ, ἐμηζοη, α]Ρ. 
τέγος τοοῖ : Τιαὖ. ἕοσὸ, Ο Τν, ἐθρ Ἰουβθ, Αρβ, ἐμεοσαη ὕο ΘΟΥ̓ΘΙ" Εηρ. ἐἢ 

αἰοοξ ἐσ, στέγω. 52. Ἧ 

τέθηπα δὴ δϑῦοῃϊβηθα : θάμβος. 24. 
τεθμός ων : θέμις. 20. 

τείνω βύγούοῃ : Τιδῦ. ἐσηᾶο ἐοηιῖβ, Τν. ἑαηα ὑπῖη, Οοὗ. εὐ οπαη)αι, 500 
Επρ. ἐπέ, ὅδ. ἑαη. 17. 

᾿τείρεα 5ύδγ5 : τρανής, “ ΘΟΠΒΡΙΟποιΒ᾽. ᾿ 
τείρω αἰδύγο585 : [δ . ἔεγο, (τοῦ. ἐϊπαιγηιι8 ὕμοσπ Ἐπρ,, Τ11ὐ, ἐγίηεὶ τὰ. 
τεῖχος γγ78}} : Αρβ. αὖς ατύοῃ Ἐπρ, αγῆο αἷρ, ὅικ. αδῆν ἄδτα : θυΎΎ 
“τηου] θα ̓  (οἵ, Τιαῦ. τηϑοονῖω τηϑοθτο). 20. ᾿ 

τέκμαρ οπᾷ : Ταῦ. ἐθωο, Αρ5, ἐϊίοσαηπ οὐὐαῖπι, Αρ5. Ἐΐπρ. ἐπύης, 1Αῦ, ἐδ 
ἴο δίτῃ, ὅκ, ἐαζ 8, ὕο Βῆδρ6. ἕο Ἢ 

τέκνον Ομ} : Αρϑ. ἐμοργη βααῖτο Ἐπρ. ἐμαηο, 5]κ. ἑαϊξηιαη οἰϊά. 
τέκτων οΔΥΡΘηΐου : [ῦ. ἐσηιγι, ΟΗ(, ἀδἤδα ποδομποὺ ΝΗΟῸ, ἐοίο 

ῬΟΙΘ6, 5Κ. ἐαζδίαγ, οα ρϑηῦθυ. ' 
τελαμών Ὀε]ῦ : στελμονίαι. 82, 2, 
τελέθω Ἀ6, τέλλω γ156, τέλος Α. οπᾶ : πέλω. 920. 
τελλίνη ὃ 511611- δ} : 
τέλμα 5νγΔ ΠΡ : “οοαρυϊαοα᾽, ᾿, στέλλω οοπύγδοῦ. 532. 
τέλος Β. ὕῶχ : [ν. ἑαϊίϊ6 νταροβ, τλῆναι. 
Ἐν Ῥουῃ ΔΎ ΕΤΟΥΣ : 5Κ. ζαγδϑίμηαη, θουπᾶβ, ζαγδῖ. ἄγϑνν, 

θα Ὗ 51106, τέμενος ργΘοϊηοῦ, τέμνω οαὖ : Ο Κΐἴᾶν, ἐρέϊ, 850 τένδω 9 
πένθης σουττηδπᾶ : 1,αὖ. ἑοπάεο. 19. δ" 
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γον ΒΒΆΠΟΝ : 
δών νγὰϑ0 : θρέομαι, ἀνθρήνη.) 

ἐνα τέρεμνα ΟὨΒΙΌΘΙΒ : δῦ. ἐγαῦδ (οἴ. μέλαθρον τοοῖ-θθαπη, Π81]), 
ΝοΥ. ἐλγε} στάπανν, 10. ἐγόδω ἃ παθαμδ: 2. ἰῷ 10; 

τέρην ἀο]1οαΐθ: ὅ1κ. ἐαγήμπαϑ : τείρω, “ΤΟΥ ̓  
ς ΠΊΔΥΎΘΙ : τρανής, “ΒύγΚιησ, 24, 
τίζω τἡν ἰδέ] : τορός. 7. 

ετρον σἰ τ], τερηδών νγοοάνγοτπι : τείρω “τα, ογθ᾽. 
αν, ἸΠΡΡΊΘΥΥ : τέρθρον γαυ-υτη, ἡ ΒΙρἢ-Π γΙπρ᾽, 
ἥρως Θμᾷ : Τιὖ. ἐδγηγἴηιι5 ἐγαη8, Τν. ἐὰν ὉΠγτοιρῃ, Οοὔ. ἐλμαΐ»}, 
᾿ἰνΆρῖ ἐμγιηι οι οἵ ὑμπγθϑα, 31. ἐὰ7' ΟΔΥΥΎῪ οΥνϑῖ, οοιηρ]οῦθ. 

ς ὑπ ρϑηὐ η6-ὑγ66 : τερέβινθος (Επρ.), Ῥογβίδῃ.) ᾿ 
π ̓ Ἀβαμα Βαν]ηρ ὑπ που οὐδ : τρέπω. 24. 
τω βούιβίν : αοῦ. ἐλγαϊδίγανν ὕο οοζηΐονύ, 1. ἑανγρέϊ ὑμγῖνο, ὅ51κ. ἐα7Ὁ 

)6 Βα βῆ 64, τρέφω. 

σομαι αὐ ἀρ: [μδὐ. ἐογγοο, (οὔ. ἐπατιγ8)ανι ὅο ὑπϊνϑὺ Εἰηρ,., 5]κ. ἐαγϑ)ι. 
ς 0 : ΠΟΥ. τέτορες ΑΘ0]. πέσσυρες, Τιαῦ. χιιαξέιογ, ΟἿν, οοέ]ιΐγ, 

τ μάυον Ἑΐπρ., Ταῦ. ζόξι", δκ. οαἰυᾶγαϑ: 26. 19, 11. 
δι ὧν 5ϑἰζίηρ: οὐ. ἑαηῃο, οὐ. ἑοίαη, οσποι Εΐπρ. ἐαζο ἐΐοίῖο, ΘΚ. ἐἄ)αΐ 
Εν. 

ς ὑθΠ510Π : τείνω. ὅ. 1]. 

αὺ ΤΠΩΟΠΤΏ : ὅΚ. ἐυλδῆ, 6 θχοϊθᾷ, 92, 84. 
ν Τουπᾶ : τυγχάνω. 26. 

ράδων τέτραξ στοιβθ, τέτριξ νν»ϊπομαῦ: Ο ΝΟΥ, ἐλέη} ρᾶυυγαρο, 
Κι, ἐὐξἐϊγ 8.) 

Ὁ ῬΙΘΤΟΘ : τείρω. ὅ. 24. 
νη Ἰούδαοθ : ἀκίς, οἵ, θριδ-ακίνη θρῖδαξ. 
ἄληρος τὶ ἔουν Ῥ]τη685 : φαληριάω. 

αίνω -- τρέμω. ὅ. 
τὰ ἴαῦμον ; 1ιαὖ. ἑαέα, ὙΥ ἜἸ58 ἑαα (Επρ. ἀαά), ΝΗΟ., ἑαέο, Τ,ῦ. ἐδεϊ8, 

ΒΚ, ἐἀέαϑ, ἄττα. Ηδῆοθ τέττιξ οΥΔΒΒΠΟΡΡΘΥ. 
θίς ουὐέ]6- ἤδη : θύω Α. ὅ. 
Ε νὰ: ῬΥΘΡαΤ: Ζᾷ. εβγαοηιω Ῥγόρτθββ 32. 206, ὅο τευτάζω δῃηι 

"Ὁ ἡ 

" 
ῖ 
᾿ 

' .. τέχνη ατῦ : τέκμαρ. 12. 29. 21. 
ρα ἀ50:65: [,δὖ. ψωυΐϊίία, Αρ5. ἐπάσαη Ὀατη, 110, ἀορίὶ, 5Κκ. ἀαῆ. 20. 27. 

τέως 50 Ἰοπρ: ὅΚ. ἐᾶναί, τό. 
τῇ ἴα Κα: τείνω. 17. 

Ἰγάνον βατιοθρδπῃ : Αϑίδὐϊο (οἵ. ἀνθρήνη).) 
ἡ σταπαιπούπον : 110. ἀδάο, θεῖος. ὅ. 
ος ΤΠΟ]]ὰϑο : θῆσθαι, “ οἸδαγίπρ ὕο ὉΠ6 τοοῖς᾿. 20, 

ω  ὑ-: οὗ, 1αὐ. ἐᾶθο8, ΟἾΝον. ἐμομία ἔμπανν Επρ., Ὁ ὅἸαν. ἑαϊἥ 

ἰχαὶ . 

Ἄ αν οὔ": ΑΘ0]. πήλυι, 1,αὐ. ργο-οιῖ, ὅ51κ. εἶγαϑ Ἰοπρ, κέλλω. 26, 
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τηλεθάων -- θάλλων. 20. 
τηλέφιον ἃ Ὀ]αηῦ : Τήλεφος. 
τηλία Ῥοδγὰ : Ιοῃ. σηλία, σέλμα, 19. 
τῆλις ΓΘΠΠΡΥΘΕΙ : »" 
τηλύγετος 5 ἸΡ|1}ηρ : ̓τῆλυς (οὗ, ἀτρύγετος), ὅκ. οἄγιι8 ἄθαγ, 26, 26, 

τημελέω ὕξκ6 οδ76 : Τιαὖ. ἐΐγιοο, ὅκ. ἑαηυ Ὀ6 ῬΟΥΡΙοχϑᾶ, τάμισο. 

τῆμος ὑπθη : ὅΚ. ἑαδβηνᾶξ Ὀμουθίουθ, τό, 88. 
τήνελλα βοπῃᾶ οὗὨ Ιγγθ. 
τηρέω τγαΐοῃ : τρανής, “ἸοΟΙς ῬΙΘΙΟΙΏΡΊΥ ". 
τητάομαι ννυαμῦ : ΟἿἼν. ἑάϊα 16, 
τῆτες 0Π15 γϑδγ : σητάνιος. 
τηὔσιος 14]6 : ἔτη-έτιος, Τιαῦ. ἐαγιινη, ΟὨ]Υ, τό (οἵ, Ἐϊηρ', 50-80). 
(τίγρις {ρον : Ζά. ἐϊσλγὲ ἀττον, στίζξω.) 
(τιήρης ὑπτΌδη : Ῥουβίδῃ.) 
τιθαιβώσσω Ὀυ18 ΠοποΥ-οομη 5 : ἩΘσυ ΟΝ. θαιμός οσβ6 (οὗ, ἀμάμι 5 

τίθημι. ὅ. Μ . 

τιθασός ἴδηι : Ταῦ. γωηιϊίαγὶδ, Βα. ὅ. πε. 
τίθημι Ρ]δοθ : Ταῦ. Μωηυοζιιβ γαοῖο, Ο Ἷν. «όγυΐηι 1 ἀο, Θοῦ, νὰ ἀνα 80 

Επρ. ἄο, Ταῦ. ἀδέϊ ὕο ῬΊδοθ, 51κ. ἀμᾶ. ὅ. 
τιθήνη πυ186 : θῆσθαι. ὅ. 
τιθύμᾶλος ΞΡρΌΓΡΘ: 
τίκτω Ὀοροῦ : Οοὐ. ἐλείμαη, ὈΠΥῖνο, τέκνον. 18. 
τιλάω ἀἸβοπάτγρθ : Ὑ  Ιβ. ἐαϊΐ ἀππρ. 
τίλλω ὑθδν : 
τινάσσω 5ῆδ Κα: ΕΜ. ἀκινάγματα τινάγματα : 20. 

τιό ποΐθ οἵ Βοοροβ. Ὶ - 
τίς ψ Ποῦ: Τιαῦ, χιιὴβ, 5Κ. ζΐην Νοαΐ,, ποῦ. 80. τὶς δὴν : [δὖῦ, ἡιιδ,, 

ῃα-ἰὲβ τὸ ὁπ6. 26. ' 
τιταίνω -- τείνω. ὅ. 9. 
(τίτανος σγρϑῦτη : Ἠϑυ ἢ. κίττανος, ἱοΥΘ1ρΉ.) 
τιτήνη αἴ66} : τίω. 
τίτθη ῃυ186, τιτθός Ὀγοαϑὺ : θῆσθαι. ὅ. 6. 
τιτρώσκω ψουπηᾷ : τρώω. ὅ. 
τιττυβίζω ΠΤ : οποτηδίορορϊὶο, 51, ὑὐουέδῆαβ ἃ Ὀϊγά. 
τιτύσκομαν ΡΥΘΡΔΓΙΘ, δἷτῃ : τεύχω. ὅ. 81, 82, ᾿ 
τίφη Α. 5ροϊ!ῦ: μ 
(τίφη Β. νγαύϑυ-ϑρί θυ (1. ἐζρρίϊα) : 41. τίλφη, σίλφη.) 
(τίφυον -Ξ- ἴφυον.) 
τίω Βοποιν : Τὺ, χιαόγο, Ταῦ. δζαϊέψεέλ οουιπὺ, 5Κ, οὗ ΟὈΒΘΣνΘ, πὸ 

τλῆναι Θπᾶθγο : Ταῦ. ἑοϊΐο ἐοέιιἑ ἑοΐεγο, Ὁ ὙΥ ΘΙβ οἰἴιυλεϊ, Ἰον ον (δύο 
οὔ. ἐμεΐαη, Θά τ βοούοι ἐμοῖο, Ο 51αν. ἐμά ααῖνον, 5, ἐμ γδῖδθ, 

τμήγω -Ξ- τέμνω. 24, 
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Π15: [δῦ ἐμίγη ἐώηι ἐοέ ἐκ ἴλ8 ἑαηέινι8, (οὐ. ἐμαία ὑπαῦ ἐρίὰ ἐ]υῖ8 ἐϊιαΐ ἐἦνο, 
ἣν ᾿ἰαδ {π6, 5Κ. ἑαέ ὑπδαῦ. 
γἀθοᾶ : 51. Ταῦ. ἐδ (ΘΠ 1116), σύ. 

ος Ξ- τεῖχος. 7. 
μ Ἐτπε: τλῆναι. 

1 ὈΔ11 οὗ γχοοὶ : τρέπω “ Βρίπ᾽, οὗ, ἄτρακτος. 25. 2. 
θορύζω πυυιύξοι : τανθαρυστός. ὅ. 2. 

Ἵ Ε-. “βῃδρϑᾶ ποοᾶ,᾽ Ταῦ. ἐδίνη, τέκτων. Ἶ. 
ὦ βίιθ55, τόπος Β. ΘΟΠΙΤΩΟΏΡΪΔΟΘ : τέκμαρ (οἷ. Εϊηρ., στιθ55 σϑῦ). 7. 

ἫῸΨν ΤῸΡ6 : στυπεῖον. 52. 
ὍΝ ῬΙδοθ : τύπτω (οἴ. Τιαῦ. ΡΙᾶρα ἘΡΗΒ ΝΉΘ. ἢἤθοϊκ “βροῦ, ρ͵δοβ ̓ ): 
ω ὍΟΓΘ, “τόρμος ΠοΪ6, τόρνος Ῥίπ, Οἢ158] : τείρω. ὃ τορός ΟἾΘδΥ, 
ροπούγα ϊπηρ᾿ . [ΔὉ. ἐαγεϊ 58 ; ὙΓΏΘΠΟ6 τορο-λιλίξ τορο-τίξ ποία οὗἉ 

Ὶ ἰαἅ16 : Ταῦ. ἔγα, Ο Νον. ἐζναγα Ἐϊπηρ, ἐυυὶγῖ, ὅ]κ, ἔσαν Ἰατυγ. 16. 

ς ΒΔΡροϑῃίῃρ : ἕτόκσ-σαις, δ. ἐαΐδ]. ΒΉ8.)06, τέκτων. 82, 
τόσσος 50 τηΠΟ0ἢ, τότε ὑπ : τό. 19. 

γτο-βρίξ πούϑ οὗ ΠΟΟΡοΘ, τοτοῖ Τηὐθ1]. 
(τράγος σοαῦ : ΟἸ]Π]Ἰοἴδη ἑαγι8 (8. 66).) 

άμις ροτίπουπι : Αρ5. ἐἤδαγηι σαῦ, τόρμος. 34. 
νής -- τορός. 

ζα 8016 : τέσσαρες. 8. 
απέω ἐγοδα σγᾶροθβ (1 δῦ. ἐγαρδέιη) : Ταῦ. ἐγέρἐἑ βϑῦδτηρ. 11. 
ασιά -- ταρσός. 24. 
αὐλός 1ἰδρίηρ, τραῦμα νγοιπᾷ : τρώω. 9. 
αύξανα οἰΐρϑ5 : αἰα!Θοὐϊο, ΘΒ ἢ. τραύσανον φρύγανον, τέρσομαι. 

ἄχηλος π60Κ : 
γᾶχύς τουρἢ : θράσσω. 

᾿ αὶ ἴγθ6 : [ιδῦ. ὑγὅϑ, ΤῸ. ἐγί, οὐ. ἐΠ)οὶ8 Ἐπρ., Ταῦ, ἐγγ8, ὅΚ. ἐγαγαδ: 
ρμα Τιοῦ. ἐγα,)8, “ΟΥ̓ΘῚ ᾿ξνο. 

έμω τον Ταῦ. ἐγόηιο, Οοὔ. ἐμγαηιυ-ϑἐδὶ σΥΔΒΒΟρΡΡον, 110. ἐγἱηχὶ 
ΤΓΘΙΌ16. 

οι βγη: Ταῦ. ἐογιοο ἐγορίαιιβ, ὙΥ̓ ΘΙ58. ἐγείσίαιυ, (τοῦ, ἐϊγοίδιαη; ῬΥΘ55 
ο΄, ἐζγοης, Ὁ ὅϊαν. ἐγαϊῆ, θαπιᾶ. 24. 27. 

ὦ ΒΟ ἀτέν, ΠΟυΧΣΒΕ : Γδῦ. ἐογοο, Ταῦ. ἐϊγρέλ 5018, τέρπω. 24, 29, 

ἔχω "- : ἴτν΄, ἐγαϊρίι ὕγϑοῖ, οὐ. ἐμγαρΊαν τὰτὶ Αρβ. ἐμραοῖ βουνϑιῦ Επηρ, 

Ἅ () Ε. Τιαῦ. ἐθγγοο, Τν. ἑαγγαοσὶ ἐἰηϊά, Ταν. ἐγίϑηδέλ ὑγθυηῦ]6, ΞΙς. 
Ζ ; 

ε 
35: 

αν Ξ- τόρμος. 

αι ὑμἰ τὸν : [δῦ. ἐγισίηέα, δ1κ. ἐγήηιραΐί : ̓τρία 'Ναῦ. οὗ τρεῖς -᾿ δέκα, 
εἴκοσι. 

ἡ τὰ : Οοὐ. ἐμγίδμαη, ὑπγθϑ Ἔπρ. :ἢ τέρσγξω, οἷ. τείρω. 24, 52. 27. 
“ 

᾿-.. 

.- Σ 
π " 
». 
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τριβωλετήρ ΑΙοδοιιβ 38 ὑπ 15016- Θαῦθυ : "τριβολ-ολετήρ, τρί-βολος -- ὄλλυμω 
"88, ᾿ 
(τρίγλη τι]]οῦ, τριγόλας ἃ ΗΒ} : ζογοῖρι.) 
τρίζω Βαῦθεκ : Ταῦ. 8έγω; ΟὟ], τρύζω. 52, 
τρι-ήρης ὑγΊΓΘΠ16 : ἀραρίσκω, οἵ. δι-ἡρης. 

τριοτό ποΐβ οἵ Ποοροθ. 
τριχά-ἵκες ὑπγοοίο]α : οἶκος. 84. 
τροπᾶλίς θαπΟῈ (“ ὑμ1ο]κ᾽), τροφᾶλίς ΟΠ6686 : τρέφω. 29, 
τρόπις Καρ6] ; τρέπω, “ Ὀυγπΐηρ' ὑΠ6 510, 7. , 
τρόχμαλος ῬΘΌΡΙΘ : τρέχω, οἷ. ὀλοοί-τροχος. ͵ 
τρύβλιον οαρ : τύρβη (οἴ. δῖνος). 24, Ξ 
(τρύγγας ΒΘΠΡΙΡΘΥ : ἔογυϑῖρῃ.) 
τρύγη τῖίρο ἔγυῦ: ἐηγα τὰρο Βαγνοδύ-ομθ, Αρβ. ἀγὶρ αὐ Ἑμρ,, 

αἀλγαμῆ, Ὀθρομηθ ἄσγ. 20, 
τρυγών ὑυγύ]6-ἄονγο, ΤΌΔῸὴ (οἷ. σκόμβροΞς), τρύζω την δου : στρύζω, τρίξω. 
θ 11: 

τρύξ τοι, 665: Ο Νου. ἄγοσο ἄγορβ Εωρ,, Αρβ. ἀγάϊηϊωη, ἄγαῖν Ἐπρ,, 
Ο ὅΞ1Ιαν. ἀγνοξαζς ἄγορβ. 20. 

τρυπάῳ ῬοΥ6 : 40. ἐγιρδελ οΥατα 16, 51κ. ἐγιρ ᾿πἼαγ6, οἵ, τρύω. 
τρυτάνη ἴοῃρτια οὗ ἃ ὈδΙδηοθ : τορύνη, “ΤῸ 0 116΄. 924, 
τρυ-φάλεια ΠοΙπηοῦ : τέσσαρες -- φάλος. 88. 1]. 
τρυφή Ἰυχτγ, τρύφος ΡίθΘοΘ : οἵ, τρύω. 
τρύχνος -- Ξε: στρύχνος. 32. ΄ 

᾿ τρύχω φοπδαπηθ, τρύω γγθδ: ουὖ, τρώω ἰῃμΐαγο: Αρ5. ἑπγουΐαη βυιθον Ἐπρ. 
ἐλγοο, τείρω. 17. 

τρώγλη ΠΟ]6, τρώγω ρῃιαν : Ταῦ. ἐγάφιϊα 5ρθᾶγ, (οὐ. ἐλαίαν ΒοΙΘ, οὗ, 
τραχύς. 

τρώκτης Κηδνο : Τ,δῦ. ἐγίοσας ὑγῖοῖκβ, 51. ἐγζυαη, Ὀμϊοῖ, τρέπω. 
τρώξανον ὑνῖρ : τραύξανα. 
τυγχάνω Ηϊῦ : τέκμαρ. ὅο. τύκος ΠδΙηΠη6 7. 12, , 

᾿ τύλη Ρϑᾶ, τύλος Κποῦ : Ταῦ. ἐκηθο ἐῶϑον,, Τν. ἐέμίαο Ἰπτηρ, Αρβ. ἐμεοῖ 
ὑμιρη Εππρ., ἐμάμια ὑμπαχη Ἐπρ., Ἐπρ. ἐμοιυς, Τὰν. ἐνυϊμεὲ Βυγ6}1, 5, ἐθῦ 
Ὀ6 βίγοῃρ. | 

τύμβος οΔΙΤ : τάφος Δ. 1]. 19. ' 
τύμπανον ἰκοὐἐ]6-ἄστιτη, τύπτω Βύγκ6: Ὁ 51δν. ἑόρῳ 1 βύγῖκο, 5, ὑμωα: Ὄ 
ὄρ Ἰῃ7αγθ, ἀπο- -στυπάζω. ΘΩ, Π 

᾿ τυννοῦτος 850 51η8] ΠΟΥ, τυννός, τό, οἷ. τηύσιος. 1]. 

τύντλος τη : σβόντλος, σομφός. 19. 
(τύραννος Ἰογᾶ : Αδϊαύϊο, 11, ἐγ δέ ροββθββ, ΚΚ. δευσατιῖδ νἹοθογίοιιβ, τρύω.) 

τύρβη ὑγοιθ]6 : στυρβάζω, Τιαῦ. ἐμγῦα ἐμγῦο ϑυι δῦ. ὑρέψε. ΟἿ; 
ἐγοὺ ᾿δτα]ϑύ, (οὐ, ἐμαιν» Ἐπρ. ἐμογρ. 382. ᾿ 

τυρός Οἤ 6688 : “ουχα]οθα᾽, τορύνη. 
μρλφη ἴον Ὶ : 1,8. ΡΘΕ Αρ5. ἐλγγάϊιο βύγτομρ, Ταῦ, ἐιοϊγέαδ, ἐιοόγεϊ ερρς, 

ΘΠΟ]Ο56. 
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τθός Ιὐ{16 : τό, οἵ. τυννοῦτος, 0. 

οὐ ν᾽ 5-ὑα1] : Ταῦ. ἐσηνοηέιηι, τύλη. 
ΒΙΏΟΙΚΘ, τὔφώς Ὑγἰγ πὰ : Γἀ. αιηυρέϊ ὈΙονγ ὑπ6 ἢἤτβ, 51κ. ἀμῆρας 

ἑατηϊσαύϊοι,, οἵ. θύω Α. 20. Ἠδποο τυφλός Ὀ]Ϊη4, τῦφος βύπροΥ : Οοὐ. 
. «αν ἀθαΐ Ἐϊηρ.., ανυυδδ ἄστη Ἐππρ. : 
χη ὁἤδηοο: τυγχάνω. 52. 
υθάζω τηοοϊς : 

: 

 Τηΐογ]. 
ἄκινθος ἰγὶ5: ᾿ὕαξ, ὗς. 

(ὕαλος “1455 : Εσγρύϊδπ.) 
ὑβός Βυπιηρ-Ὀδοϊκοα : ἄγνυμι. 18, 1ὅ, 27. 
βρις ᾿πβοΐθποο ὑβρίς ΟὟ] (οἵ, σκώψ), ὑγιής βουπᾷ : Ταῦ. υἱσόο υοροέιι5 
υἱοὶ, Οοὐ. ναξαη, στοῦ Ἐπηρ. τσαῖδα ἐσαΐεῖι, ἀέξξω. 18. 1δ. 27. ; 

ὑγρός νγοῦ ; Ταῦ. ἄνδο ὥηιον ϊσο, Τν. ἐν ἔγθβϑ, Ὁ Νου. υὔξγ νσϑῦ Αρϑβ. 
γαααῖ, υαϑοαη, ὙΤαΒ ἢ Εἰηρ.., 51, εἰδὴ, ΒΡΥΙΠΚ]6. 18, 1. 
δϑωρ γγαύου : Ταῦ. ὠπάα ραϊ- 8, Ἰν. εὐἶδο6 (Ἐπρ, εὐλδβί.), Οοὔ. ναΐο Ἐπρ. ᾿ 

ιὐσαΐογ" ιυο τυϊηέον, Ταῦ. τὐαπαῆ, δκ. πιὰ ἤο νοῦ. 18. 1ὅ. Ἡθπηοο ὕδρος 
γα ύθυ-5η8 6: Αρβ. οὐδγ' οὐδδυ. Εηρ,, Ταῦ, μάγα, δὶς. μαάαη. 
ὕει 1ὖ γα ΐη8 : [π΄, διέ}, Ἰαϊο6, Οὔ. δαΐυβ 568, 51. βαυώην νγαῦθυ. 18, 

ὥὕθλος ὈΔΌΡΙ6: ' ι 
υἱός Βοη : Ὁ ἴν᾿. βμέ, οὔἴβρυϊηρ, Οοὐ. βεύπι8 βοὴ Εηρ,, Ταὐ, 51, βὔηιδ, 5Κ. 

δὲν βθΟπουαΐθ. 18. 
ἣ τα]]οῦ : Οὐσϑμδῖο.) 
ὑλάω Ῥάγκ : ΟἿν. ψία μον], ΤΔὐ, εἰοίϊ. 4. 2, 
ὕλη ποοάᾶ : Τιαῦ, βἑΐνα: 18. 17. 
ὑλίζω ΟἸΘ68Δη86 : 

Ἶ ὴΣ . ΑΘ0]. ὕμμες, ᾿)ύ-σμες, ὅΚ. ψιυδίηιδ: Οοὔ. 7ιι8 Ἐπρ., Τὰν, 78. 

ὑμήν ΤηΘΙΊΌΥΔΏΘ, ὕμνος 5οηρ (΄ Θοππθούθα ἢ: 5Κ. δγαηιαη, Ὀδηα, οὗ, ἱμάς. 18. 

ὕπαρ γον : 51κ. ναριι8 δι ταῦ 8]. 18. 1, 
ὑπέρ ονοῦ: Ὁ [τ 20γ, οὐ. εὑὐαν Ἐΐπρ., δ51κ. ὠραγὶ, οἵ, Τιαῦ. 5-ὩΡ6Υ,, ὑπό, 
ς 4, ἨἩρμοθ ὕπερον ροβύ16, “δῦονβ ὑπ πηογύαν᾽, 
ὕπερα 5ρίάογ: 
ὑπερ-ικταίνομαι ἩΤΥΥΥ : ὠκύς, 18. 
 ὑπέρ-κοπος οχ γαναρσαηῦ : κόπτω. 
ΝΡ}. ΟΥΦΊΗΜΟΝ. φύω. 81, 80 ὑπερ-φίαλος ονοΥρθαυηρ (οἴ, σίαλος 

σῦ:). , ᾿ 
 ὑπερ-ῴη ραϊαΐθ : “δονβ ἐμ τηουῦῃ᾿᾽, ἠιόεις, 8. 
ὑπερ-ώιϊιον ῬοΟνΟΥ: ἄστυ. 30. 84. 
ὑπήνη τηοτιβύδοθο : ὅΚ. σαρ βθασ, 18, 1, 
(ὕπνον Τηο88 : ἔπνον, ἴογοῖρτ.) 

ὕπνος 5166Ρ : [,αὖ. βοἸγ1ι8 80007' 8δρῖο, ἵν. 8ιίαγι, Αρ5,. βυδζην ἄγϑϑιῃῃ, 1,10. 
᾿ς βάρπαξ, ὅΚ. δυαρηαϑβ 5ῖθθρ. 92. 18. 1. 



12ὃ ὩΨΖΥΖΑ ἈΚ, Φ Α. 

κά ἀπάθῃ: Ο ἵν. 20, Οοὔ. εἷς Τλῦ. ρο, ὅδ. φρα, οἵ. Ταῦ. 8-ῦ. 4.͵ 

ὑπό-βρυχα ὑπᾶ6᾽ νγαῦον : βρέχω. 1]. 
ὑπό-δρα ΠοΙοΟΙν : δενδίλλω. 
εὑπο-λᾶϊς τ μοαύθαν : λᾶας, “ιάϊηρ ὈΘΠμΪπΠα βὔομϑϑ᾽. 
ὕπτιος ΒΕ ΡΙη6 : ὑπό, οἵ, Τιαῦ. διωργηιι8. 
(ὑρισός -- ἄρριχος-.) 
(ὕρχα 78ὉΥ : ὥαπίβῃη, Τιαῦ. ογόοῶ εὐ 66:8.) 
ὃς γὶρ: Ταῦ. 8118, Ἐϊηρ. βοιυ, 24, ἦτε: υἱός, “Ῥγο ῆο᾽. 
(ὕσγῖνον ΚΘΟΙΊΊ68 : Ἑδἰαύίδη ὕσγη 116χ, κόκκος.) 

ὑσμίνη οοπὐθϑῦ : [τ ἑώπα δυτηβ, 5. ψιιάῆι βρης. 18. 19. 
ὕσ-πληξτορο αὖ βύαγὑϊηρ-Ῥοϊηὖ οὗ Γδ06 : ὕστερος -- πλήσσω. 
(ὕσσακος ΟΠ ΠῸΒ : σάκας, ἴοΟΥΘΙρΊΙ.) 

ὕστερος Ἰαύογ : (οὔ. εὖ οαὖὐ Ἐπηρ,., 5]ς. μά. 4. 20. Ηδπηοθ ὑστέρα ὙΥΟΙ ΝῚ 
Τιαῦ. εὐέογηι8,. “Ἰονγου ἡ. Β᾽ 

(ὕστριξ Ρογτοιρῖπθ : Τύργϑῃ, ὕστριγξ ὕσθριξ, αὐδϑὶ ὃς - θρίξ.) 
ΡΝ ΟΜΝ Αρϑβ. υεήαη Ἐπρ., νοῦ νγϑ Επρ., 51κ. ἄγμα-υᾶ]ῖ8 βρὶ 6 

ὕφεαρ τηϊδ]οῦοοθ (ΑΥοδα δ) : σῦφαρ. ἥ 
ὕψος ποῖρηὺ: ἔὕψ (οἵ, ἄψ ἐξ), ὕπατος Ηϊσοϑὺ, Ταῦ. βεηυηνιβ.: ὑπό, “ αὖ Ὁ 

οὔμου οπᾶ΄᾿. 

᾿ φαγεῖν ἴο δεὖῦ : 5Κ. δλα) ἀϊνἸα6. 
(φάγρος Ῥγθδτα : φάγωρος φαγρώριος πάγριος πάγουρος, ἴογτοῖρ!.) 
φαείνω 5Π1Π6 : φάος. 
φαίδιμος φαιδρός ὈγΙρὺ : 110. σαϊάγιιδ οἸθαν. 27. 
φαίνω 5}1πὸ : Τιαῦ. γεηοϑέγα, Τ1ν. δάη, Ὀτισαῦ, αοὐ. δαπᾶνα 5ῖρο, οὗ, φάος. 
φαιός ἀπβὶτν : 111. σαΐδαϑβ το οούοα Πρηὐ. 27. 34 ' 
(φάκελος Ῥᾳπα]6 : φάσκωλος.) 

. (φακός 6 η1] : ἀφάκη, ογαῖρη.) 

φάλαγξ τδηκ : βαλβίς. 2. ᾿ 
φαλ-ακρός Ὀα]α : Ταῦ. Μμεϊίο, Αρ5. δαοῖ Ῥγγθ Ἐπρ. δαϊα (“ Βμΐην ᾽, 1Δ4Ὁ. 

δαϊέϊ στον στ ϊύθ, 5Κ.. δλᾶϊαβ Ὀσσηύμθϑβ. ὅ0 φαλᾶρίς οοοὐ, [,δὖ. γα 
φαληριάω νι ϊδθῃ. ν 

(φάλλαινα 1816 (1. δάϊαφηα) : Αρ5. λυὰϊ Ἐπρ.) 
φαλλός ρῬ6η18: Ο Τγν, δαϊί τηϑυηρυιτη, φλέω. 11. 

φάλος Ὀοβ5: ΟἾΝοΥ. δόϊϊγ» ὈᾺ11 Ἐϊππρ. 
φᾶνός ἴογοη : σῴφήν. 382. 
φάος ἸΙρυὐ : ΑΘ0]. φαῦος : οἵ, Κ]κ, δπμᾷ 5ῃῖπαθ, 34. 
φάραγξ τανῖπο : Τῇ. ἤηαηρο, ΑρΒ. δγϑοαη, Ὀγθὰκ Επρ., 2. 
φαρέτρα αὐἰνοι : φέρω (866 τλῆναι). 1]. 
φαρκίς νη 16 : φρίκη φρίσσω, “τουρηποββ᾽. 94. 
ΡΈΡΟΚΟΥ αταρ: Ταῦ. γεγηιθηέιηι, Αρϑ. ϑοογηια Ὀδυτὰ Επρ,, φύρω.. 
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ρος ῬΙοιρ., φάρσος ρατῦ: “αἰνίᾶον, ἀϊνιβίοη.,, [1ὺ, δάγαβ δ]]οῦ- 
ὑ: Ὰ 

ρος οἷοί : Ηθϑυοη. φάραι ὑφαίνειν, Τιοὐὐ. διιγαϑ 581]. 

ουγξ ἑμτοαῦ : βρόγχος. 2. 1]. 
ἄσγανον Κηϊΐα (Ταῦ. ζιβοΐμα) : βόθρος, “ ἀϊσσονῦ᾽, 14. 19. 

σηλος Ὀθδη : φασήολος φασίολος, Ἐξργρύϊδῃ.) 

ἄσκον ΠΙΟΠ6η : σφάκος, ἴογΘΙρ1.) 
(ς π-" γγα]]οῦ: Ταῦ. ἤδβοιιβ, ΟἍ116 δαβοαμάα Ὀδβὶκοὺ ΝΥ 658 δαρρεώ 

ΠΣ ει 
᾿(φάσσα τίπράονο, φάψ ἄονο : Οτἰθηΐα!.) 
φάτνη τηϑηροΥ : βόθρος. 14. 20. 
φαῦλος 5])ρῃῦ : φηλόω. 17. 

αὐσιγξ Ὀ]Π1ϑύου : φυσάω. 9. 
φάω 5Πϊπθ: φάος. 

δέβομαι 66 : Αρ5. δύγαη εἰαῖκο, Τλὺ. ὑδρίὶ 66. 27. 
φέγγος Τιρὐ : Τιοὐῦ. ϑρόσαϊαϑ σΊοθ5θ, 92, ἰ 

ίδομαι Ξρᾶ76 : “ἐδῖκθ οῃἹΥ ἃ Ὀϊ οἵ᾽, 1,δὖ. ἥπάο, Οοὔ. δείέαγι ὈϊΐΘ Επρ., 
;- δ) Βρ:10. 

φέλλια 5Βὔοῃν τουπᾷ: 

ἀ ἀλός ΘΟ : φλοιός. 24. 
φᾳ ομϑαῦ : Ἡδβυοῖ. φεννίς ὈΔ811- Ὁ] ν. 
φέρβω ἑεοᾶ : Τιαὐ, γογύοα ἕοοᾶ λεγδα, Ο Νον. δίγρ)α ργονιᾶθ, 27. 20. 

ρος Ὀούξου : [1Ὁ. φόγαϑ σοοᾶ. 27. 
ἣπ Ῥθῶν: Ταῦ. )ᾶγο, ΟΤν. δουΐην 1 Ὅθδν, Οαοὐ. δαύγαη Ὀθὰν Εΐπρ,, Ο 5]δν. 

δόγῳ 1 ἴακΚο, 5Κ. δλαγ' Ὀθδν. 
νεῦ Τηὐου]. : [δὖ. 7. 

φεύγω ἢεο: Ταῦ. “ιερσὶο, Τὰν. δάρεὶ θ6 ἐνὶ ρηὐθπϑα : πτύσσω, “ ὈοΘπά᾿, 20. 

ος ΒΡΑΥΚ : Ο ὅϊαν. ροροϊἥ ἀβῖνθβ, ψόλος. 92. ὅ. 11. 

ἔξ φέως ἃ ρΡ]αηῦ : οἷ. ἱππο-φαές : 
φή 5: 10. δομ δια, Ζά. δᾶ ἐγυ]ν. 

ΗΝ οὐκ : Ταῦ. γάσιιβ ὈΘΘο, Αρβ. ὅδε Ἐπρ. : φώγω, “ Βοοά ἴον ἔπ61᾿, 8. 

ληξ ψνἱ1ἃ ἢρ, φηλόω οἰοαῦ : Ταῦ. γαϊϊο, αοὔ. δαϊνα-υοϑθὶ ὙΥΟΙΚΘΠΘΒ8 
5. δαϊεγιί, 

φημί 5ὰγ : Τιαὖ. ,αγὶ ἤπια, ΟἿν. αα-ῦο 1 Ῥτοοϊαῖπι, Ὁ 51ὰν. δαλαϊὶ οοη- 
ὙΘΙΞΘ, οὗ, φάος. 

φήνη ναυϊύυτο : 5Κ. δἧλᾶδβαϑβ ἃ Ὀϊγὰ οὗὨἨ ὈΥΘῪ : 80. 
φήρ Ῥοαϑὺ : 1Τιαὖ. γδγιι8, Ταῦ, Ζιυδγίδ : 
᾿φήρεα Τηυη08 : 
φθάνω δὴ ἢτϑὺ : σπεύδω. 0. 11]. 
ῥθέγγομαι 5ροδᾷ : 110. 8ροηγέλ ΟΥΥ : φέγγος (οἷ. φημί φάος). 6. 
φθείρω 5Ρ01]} : ἐφθέρ,)ω, οἵ, 5Βᾳ. ὅο φθείρ Ιοιβθ (οἵ. Οοὔ. Ιαυβ]δη. ὁ πιδ ΚΘ 
τ οἴ πομθ οἴδβοῦ᾽ Εππρ, Ιο56). 17. 

ίνω Ῥουίβη, φθόη ἀθοᾶν : ὅΚ. δὶ ἀθβϑέσου. 27. 6. 12. 

Ι 
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φθόις οὐκ: φωίδες, “Βουηέ᾽, 6. 80. - 
φθόνος ΘῃνΥ : σπάνις, οἵ, ἄφθονος δὈσπἀδηῦ. 6, 1]. 

φιάλη Βδίορῃ: 
φιαλῶ “111 ππάογύαξκθ : 
φιλητής ἀθοσίνου : φηλόω, “1]. 
φίλος {το μα]ν : σ-φέ, “ οπθ᾽5 οὐγῃ᾽. 
(φιλύκη ρΥἱνοῦ : 8]. φυλλική, ἴογθῖβι. ) 
φιλύρα Ἰπάθη : φλοιός, 2. ν ς 

φιμός ποβο-θαπά, φιτρός Ἰορ: ὀνρρν, ἀῤφιν τυ οι σοΙηργθαβθᾶ᾽᾽, Ταῦ. βρέδδιι 
λυ. αρ-ϑριξξιυ 1 βυστουμᾷ. 82, 17. ' 

φιτύω Ῥεροῦ: σπεύδω. 52, 16, 
φλαττόθρατ βουπά οὗ ᾿Ιγγθ. 
φλαῦρος -- φαῦλος. 24. 
φλάω οΥθ, ἄθνουν (οἴ. σποδέω) : ΟΗΟ, δίδιμισαπ Ὀθαῦ ΝΗΉΘ, δίἰᾶι 

Ἐπρ. ὦ Ὀϊοιυ. : 

φλέγω Ῥάτγῃ : 1,δὐ. βιῖροο ἤαργο, Οοὔ. δαΐγἠέβ Ὀτὶσὺ Εηρ,, Αρβ, δίῆοο 
Βῃΐηθ, 10. διϊαρὄέλ, 5Κ. δλγᾶ),. οἷ. φαλακρός. 28. ΘΏ66 φλέξις. 
Ῥιγά, “Πδτηθ- οοΙουγοα᾽, ᾿- 

φλέω ονεγῆον : 1,αὖ. γε, ΤΥ. διάϊ, ἥοντον, αοὐ, το ϑακιζζαν, ὈἸονγ ἂρ Ἐπρ 
δίογια ὈΪοοὰ Ἐπρ. Ηθηοθ 

φλέδων ὈΔΌΡΙΘΡ, φλήναφος φλύαρος ὈΔΡΌ]6, φλύω 1 ὈΔΌΡΙΘ: Ἐπὶ 
δίαν διωϑδϑεν, Ο ὅϊων. δίραζ τιαρδθ. ΐ 

φλέως τοοά, φλοιός Ῥαγὶς. 7. ἕ 

φλοῖσβος ἀϊπ : ΜΗΟ. δίοάογη τυβῦ]α ΝΗΟ. »ιανάονη, οαύθθυ. 
φλουδέω ἴοδπη. 
φλυδάω στον βοῖύ, 91. 

φλέψ νοΐ : θυ οι. φλέψ μώλωψ, φλίβω. 
φλιά ἀοοτροϑῦ : 
φλίβω οΥγυδβῃ : Ταῦ. οοηπῖσο, ΜΥ ΘΙ88 δ οαὐαρυϊῦ, οὐ. δισσυαμ Ὀθαῦ, 

Ο ὅ51δνυ. δίίχηα βοδῦ: οἷ, Ταῦ. Παροίζι, οἷ. φλάω. 11, 27. 20, 

᾿(φλόμος πλόμος τηι]]6 πῃ : ἔογοὶρῃ.) ὦ 
φλυζάκιον φλύκταινα ὈΠΙδύοΥ : Ταῦ. σοη Ἤιγ.68 νΜυκέωϑ, 5Κ. δήμγα) ἰο άμ 6,. 

θύλακος πέλαγος, οἷ. φλέω. 19, ΕἾ 

φνεί πούδ οὗ νυ]ύατο. Ὲ 
φόβη Παὶν : Τοῦ. Πηιδγία βῦγα : φέβομαι, “ Βμιδκῖπρ᾽. 80 φόβος Ηϊρέ, 7. 
φοῖβος οἴοαν : 110. Ζίδδεϊ Βῃῖπ6. 27. Ἑ 
(φοῖνιξ τοᾶ, ραΐτη, ἃ Ὀἰγᾷ, φοινός τοᾶ : Ηδθ). ρεαῆ.) 
φοῖτος νγαπάουϊηρ : Τιϑυῦ, σαϊέα σοῖπρ, Ζᾷ. σαδίϊ, Θογηθ. 27. 
φολίς 50216 : φλοιός. ὅο. φολλικώδης ΒοΔΌΥ, φόλλιξ Βοδῦ. 
φολκός Ῥαπαν-Ἰορροᾷ : Ταῦ, Ποοίο Γαΐω, βλάξ. 24, 
φόλυς ὑδτγην : -᾿ 
ἀρὰς Βδαρηῦου : ΟἿἾγ, δοηΐην 1 βυῦῖκο, οὐ. δαηήα ἃ ουπα Ἐπρ, 

αη6. Ξ 
φοξῖνος τοϊππηον, φοξί-χειλος ὑδρουῖπρ (χεῖλος), φοξός ρΡοϊηύθᾶ : 
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᾽ ομύνιος ἃ ἤρ' : 1008] ὃ 

ορύνω φορύσσω Κηθοαᾷ, φορυτός ΤᾺ ΙΒ : φύρω. 10. 
φράζω ἱπάϊοαύθο: ΓΤ. σίγαδίλ μθαγ. 27. 
ράσσω ἕοποο: [1,δὖ. γαγοῖο 7, οηγιθηβ, Ο Τε. δάγες ταυ]υϊπάθ, Οοὐ. 
᾿ βαίγραπ ἴο συδγᾷ, Τιὐ. δγιζέλ ῬΥθββ, βρέγμα πύργος. 24. 19. 

τῊρ οἰδηβτηδηῃ : Ταῦ, ἐγαξεν, 1ν. δγαϊϊαϊν" Ὀγούμου, (ἀοῦ. δγούδαν Ἐϊρ., 
"Ταῦ, δγούιιδχϊϑ ΘΟυ 511, 51. δλγάϊζαων- Ὀγούμου : φέρω, “Βαρρογύοσ ̓. - 

Ὑ761} : οὔ. δγώηηω ἕοπηὐδϊῃ Ἐπηρ., δου βύγθαιη, φύρω. 84. 2. 
φρέω 566 διαφρέω. 

ν τ ἱαυἹῦ : σπλήν. 582. 

ὐΜὰ βύσθηρίῃ : σφριγάω. 32. 
φριμάσσομαι νγαπύοη : βρέμω. 1]. 

ὦ Ὀγϊδθ]θ : Ταῦ. ᾿ὐγέιιβ ᾿υὐγϑαζιιϑ Κωϑδέϊοζιην, ΚΟΥ, ΑΡΒ. ὃψγϑέ ὈΥ1Β 16 
ΠΈρ., 51. δλγθηυίβ ροϊῃῦ. 19. 
φρυάσσομαι νγαπΐοη : φύρω. 24. 
φρυγίλος (1 αὐ. )γἱησὶ α) Ξ- σποργίλος. 952, 24. 

ω γοαϑῦ: [«ὑ. 2 ῖσο, Ἰν. δυιϊμρηην 1 ὍΟΙ], Ῥυτιβ5. δίγρα- βαγ 8 Ῥαϑύ- 
ἴπρ-1Δ6]6, 5Κ. δλαν} τοαβϑῦ, φλέγω. ὅ0 φρυκτός Ῥϑδοοι, “ἤρυυ. 
Ι ἰοδᾶ : Ταῦ. ζιώσιδ, Αρβ. δγῶη, Ὅσοσσῃ Επρ., ὅ’κ, δαδῆγιϑδ : Ἰωδῦ. 

᾿7ένυοο, ἀοὔ. ὀγίμπαη Ὀυσπ Επρ., φύρω. 24, 

Τηΐο ]. , 
φύζα Ηρ : δῶ, 91..19. 
(φῦκος βοανγοθᾶ : Ἠθ. ρᾶὰξκ ραϊηῦ.) 

λαξ νγαϊομτηδη : Οαοὔ. σίασσυο ΘΧϑοῦυ, Τ. ̓ ον μέ 866, 27. 2. 20, 
φυλή οἴδῃ : φύω. ᾿ 
φυλίη οἰθαβύθυ : φιλύρα. 

ν ἰοαΐ : Τιαῦ. χοϊζωι, Ασβ. διὰ Ἐπιρ. δίααο, φλέω. 19. 

τηῖχ : Αρβ. δγοῦυαη, Ὀτον Επρ., ὁγο Ὀγοῦῃ Επρ., ΓΑ. δι χα δέ ΒΏ8 ΚΟ, 
ΚΒ, δἤφω" ταονθ αὐ] Κ]Υ. 

᾿ ῬΙον : ἔσπυσ-σάω, Τιαὐ. ριιδέμιία, Τλδ. ρειεἰὶ Ὀονν,, 5Κ. »]αιρρίμιδαβ 
" Ἰαηρβ. 832, Ηδποθ φῦσιγξ σαυ]ο (“τὶ ΠΟΙ, βύα κ᾽), φύσκη 
βδιδαρθ, φυστή ὈΔΙΊΘΥ-Ο 6. 
φύω Ῥγοᾶποο: 1. γιὲ 71ο  [δέιι8 γδηιι8, Ο ΤΥ. δύω 1 δὴ, Αρ5. δθοη Ὅ6 Ἐπρ.; 
ΤᾺ, διμὶ, ὅΚ. πᾶ. 

ω τοδϑῦ : Αρβ. δασαν ὈΔΚ6 Ἐπρ. 
ἴδες ὈΠΙΒύθρυΒ : 
ΚΉ 568] : ἔογοῖριι.) 

ὠλεός ἄθη, φωλίς ἃ ἤδῃῃ : ΟΝ οΥ. δαοῖξ ἄθη Ἐπρ,. διιᾶ.: Οοὔ. δακιαΐη8 
ΠΚῊΦ Ἔπηρ. δοοίϊ, δοισον,, δ. δμαυναηπαηι, φύω. 17. 
φήνη ΕΠ: Αρ8. φσό-ϑαῃ Ῥγοοϊαπαδύϊοι ἘΏρ. δαπηδ, ὅν. δῆαη βοιπᾶ, οἵ. 

βτρτα λῆς 

Ξ 
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φώρ ἰμϊοῇ : Ταῦ. 2, φήρ. - Ἐ 
φωριαμός ο]οΥΠ65-οΠοϑὺ : φᾶρος. 8. 
φώς τηδῃ: φύω. 17. 
φῶς ἸΙρῃὖ : φάος. 
(φώσσων οἸοίῃ : Ἐσγρῦϊδη.) 
(φῶυξ Πογοη : πῶυξ πῶυγξ, ἴογοῖρῃ.) 

χάζομαι τοὐϊτ6, χαίνω »Ὁ}6 : χάσκω. 
χἄιος σοοάᾶ (Ἰοοπίδη) : ἩΘβγοἢ. χάσιος, ᾿χάτιος ἀγαθός. ᾿ 
χαίρω το]οΐοθ: Οβοδπ λθγεϑέ γοϊϑὺ Ταῦ. μογῖου μογίου, οὔ. σαϊγη)αη, 

ἀοβίσο Επρ. ψοαγη, Ταῦ. σογόϊὲ, ὅ1κ. ἔαγῳ. ᾿ 

χαίτη Πδῖν: : Ε΄. 
χάλαζα [61] : Τιαῦ. ργαπᾶο, Ο ὅ1δν. φγααί, 81. ἀγᾶσιμιξ Ὀαᾷ υγϑαῦπι 

Οοὐ. ργείαν, ὅο οΥὟ ϑοούοῃ σγεεί, ὅ]ς. γᾶ βουσπᾶ, 2, 26, 19. 
χάλανδρος ΕΡΙΟΠΘττη. 41, ορ᾿ μοῦ οἵ κωβιοί : ( 
Κολὸα Ἰοοβθῃ, χαλί-φρων ὑπουρπ]θβ5 : 110. οἱϊιι8 ἄθορ, 8|κ. 7μαν ἵ 

ΟΥΤΙ. 
ἰχαλβάνη ἃ συπὶ (Ἰαὐ. σαϊδαγι) : ἨΘΌ. οἠοίδ᾽ πᾶ.) 
χαλεπός αἰ που] : 
χαλῖνός Ὀγ1416 (51κ. ἀλαϊζηαβ Ὁ) : 
χάλιξ -- κἀχληξ. 2. 

χάλις υητηϊχῦ πχῖπθ : Ο Τνὶ σοΐ Ὀτρηῦ, χάρμη Δ. 26. 

(χαλκός ΘΟΡΡΕῪ : Ηθ}. ολαϊαϊ βιαοοίῃ.) 
-(χάλυψ 5661 : Ῥοπῃΐϊο.) ; 
χαμαί οῃ ὑμ6 στουπᾶ : Ταῦ. λινιβ, 1. Ζόηνο θαυ, 51, ζβῆωηι, ὕδῆα 

Βαρρογῦ, κάμαξ. 52. ᾿ 
χανδϑάνω οοπίαϊῃ : Τιαὖ. ργεϊοηᾶο ργαφᾶα, ὙΥ Θἰ5ῃ φομηὶ οομπ που, 6ὁ 

δὲ-οἰέαη πα Ἑϊηρ. σοί, 51. σααδμαβ θθπθηᾶπβ. "Ὦ 
χάος ΔΡΎΞΒΒ : χάσκω. 
χαράδρα ὑογγοπῦ, ρΊΠΠ|ν: χάλαζα. 2. 
χάραξ 5ὔεϊκο: σκάλλω. 982. ' Ὶ 
χάρμη Α. Ῥεὐ]6, χαρ-οπός Ὀυϊρ ὐ-ογοᾶ : “Ὀυγπῖπρ᾽, 5Κ. σλανῦ ΒΠῖη6, 
χάρμη Β. 5ρ68:-Ποδᾶ : ὦ 
(χάρτης ῬᾶροΥ : Εσγρύϊδῃ.) : 
χάσκω ρσαρθ: 110. Ζοίὶ γανσιι, 51κ. λᾶ γἱθᾶ, οὗ, Αρϑ. σἄρέαη, γανσηι Ἐπιρ.ς 
χατέω νγαπῦ : Οοὐ. σαϊάυ σοῦ, 11. σοϊάμ 1 ἀθβῖσθ, ἀγαθός. 20. Ἂ 
χαυλι-όδους ἐυβκοά : χωλός, 9. 
χαῦνος ΒΡΟΠΡῪ : Ο ἴτ΄ σό ἴαϊδο, χάσκω. 17. 
(χέϑροπες ΡῬᾳ1]56 : Ἡθβυ ἢ. κέδροπα κέρδοπα, ἴογο:ρ1.) 
χέζω οδοο: Αρϑβ. βοοδίαη, Ἐϊπρ., ὅς, λαά. 82, 19. 
χειών Πο]6 : 1,δῦ. γωυΐδδαο ἤουεα γαῖα, οἵ, χάσκω. 80, 

χεῖλος Πρ : Ο Νοῦν. οαἹδίηων 51115 Ἐπρ, 17. 
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πα αι πᾳΠῤῥττνο-- εἶμα τιηὔδυ, χείμαρος ΡΟ] ἴῃ ἃ 5810 5 ΠοΙ]ᾷ (ο Ἰοὺ οαὖὺ νγαῦϑι" αἴθϑι ἃ 
τ βἐουη): [δὖ. ὀῇῖζηνιϑδ (ΞΞ ̓ Ὁ1- Εἴτητι8), Ὁ ὟΥ 6]8ῃ σαθηὶ σϊαῦθν (ἈΠ γ85), Ταῦ. 
 Ζόηια, ὅ81κ. λζηιαϑ. : 

εἰρ παπᾷ : Ο Τ1,αὖ. λν", ΟἿν. σἱΐ: Ταῦ. ὑάο, Α58. σεῖίμι Ἀδηαΐα] Ἑπρ,. 
τ φἴεαη, ὅΚκ. λαν' ὕαΚο οἱ (οὗ. μάρη, Ἐπρ.. Βαπα οὔ. π8- Εἰ μδη “οαρύατθ᾽). 

χείρων ᾿ἰπΐογϊοῦ : 851. ἤγαβ ρσυον 1655. 17. 8. 
χελιδών 5 γα] ον : [δὐ. λύγεᾶο : χείρ, “ Βοἰσίῃηρ Ηϊθ5᾽, 26. 17. 
ἔλισκον ἀΐδῃ : χέλυς, “οοποᾶνθ᾽. 

(χελλών 4 ἤδῃ : χειλών χαλλών, ἴογοῖριι.) 
χελύνη Α. -- χεῖλος. 2. 
᾿(χελύνη Β. χέλυς φοχύοϊβα : Ηββυοῃ. κλεμμύς, Ο 5]Ιάν, ζοϊχουῦ, δῖκ. λαγηνιθαϑ.) 
χέραδος ρταγοὶ, χερμάδιον βύοῃθ : 1. σίάγεα. 
χερνής ΡΟΟΥ: χείρων. 80, 
χέρσος ἀτγ ἰαπα, Ὀδιτθα : χρίω, “τ 64, σγοσα᾿. 24, 
χέω ρου: 1. γιωάο, (οὐ. σἱμέαη, Ἐπ. σιιδῖ, σιιδέ ἐπ-οοἱ. 84. 
χηλή Ποοΐ (΄ αἰν!464.), χηλός ομοβῦ χηραμός ΠΟΙ6 (΄ ΒΟΙΊΟν ἢ, χῆρος 
᾿ς πφιαονοᾶ: χάσκω. 90. 
χήν ροοξο: 1,αὖ. αη867,, Ὁ [τ, 5088, Αρ585. σῦ8 Ἐπρ., φαπάγα βαπάου Επρ., 
τ σαποᾶ οοοὐ Επρ. σψαρηποί, Τλῦ. ξαϑὶ8 ροοβθ, ὅΚ. ἡᾳβαβ.: ! 
᾿χηράμβη τηιι5568], χηραμίς Τη115861-5}}6}} : χοιρίνη. 17. 
χηρωσταί ρυαγάϊδηβ: Γδῦ. δγδδ : χείρ, “ θαϊκῖπιρ' ὑμ6 οϑύαθθ᾽. 
ἣτος νγαιμὖῦ : χατέω. 80. 
ζθαμαλός Ιονῦ : Τιαῦ. λευνιεϊδδ, χαμαί. 6. 

χθές γοβίογαδν : [αὖ. λογὶ, Θοῦ. σίϑέγα-Δαρὶβ ὑουηουτοῦ Ερ., 51. ἡψαϑ 
᾿ γεβίεγάαν: 6. Ηδποθ χθι-ζός ποβύθγπιβ : Ταῦ, αἶέδ, δῖος. 18. 19. 
χθών ροτουμπᾶ : χαμαί (588 εἷς). 6. 
(χὺ ΟἈ : ΗΘ}. δε.) 
Χῖδρα στοαῦβ: χόνδρος. 17. 
χίλιοι ὑπουδβαπᾷ : ̓χέσλιοι, 5Κ. βα-᾿αδγα: 17. 35. 

᾿ χῖλός [οὐ ον: ἔχεσ-λός, 51κ. σλαβ ϑαῦ. 17. 
Ε περ βοαῦ : ἵν. σαδίαν, Ο ΝΥ. σψηυδν Ἰδτὴ : χεῖμα “ὁπ6 Ὑ]πΐον οΙα’ 

᾿ς (οὗ, Ἑπρ. ὑντηΐου “ Ὀθαβῦ οὗ ὕνγο ψιηύουβ οἱ ᾽, 566 ἔτος). 91. 

χίμετλον ΟὨ]]0]αΐπ : χεῖμα. 
{χιτών ἐππῖο: Ηδ0. ζ᾽ ἐϊοηοέϊι.) ἣ 
χιών 5πῸν : [,αὖ. λέθηιβ, χεῖμα (866 εἷς). 
μὴ λαῖνα οἴοακ (1.αὐ. ἰαόπα), χλαμύς τηδῃῦ]6 : 5Κ. σλαῦ ΘΟΥ61.) 

ἐγ Εν τοί, χλεύη 1680 : 1,δὖ. ᾿μὐϊαγῖδ, Α685. σίοῦ Ῥὶαγ Ἐπρ, φίθο, 110. 

᾿ 

9 . 
Χλῆδος γΌΌΙΒῃ : χέραδος. 26. 24. 

Χλιαίνω Ὑγάγηι, χλιδή Ιαχυτγ, χλίω ΤΟΥ6] : ἵν. σγίβ τϑ, (ἀοῦ. οἰδέηνιι- 
τ γαη ρ᾽ἰδίον Επρ., Αρβ. σίδυαη, σον Ἐπρ. σία Ὀχϊριῦ Επρ. σἰαά, σίῶηι 

᾿ς ρἴοδιῃ Επρ,, δ'κ. σλαν 5.116. 
χλόη νογτάστο: [αὐ. λείσιϑ Ποῖιιθ, Α55. σγὅηθ σύθθῃ Επρ,, 1λὐ. Ζάϊαϑ, 

ἀργδεϊ οἽον. 
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ὶ 

χλούνης, Θρί ὑπο οὗ ἃ ῬΟΔΙ: χοῖρος. 2. 24. 17. Ἠδθποθ χλοῦνις ΑΘ8, 
Ἑλτη. 189 ν]ρόῦν, » 

χναύω ΠΙΌΌΙΘ, ἐχνόη ΠδΥΘ οὗ νγῆ66] (“ Θαὔθῃ δύγδν ᾿ ὈῪ {Π6 ΔΧ]6) (οῖνι 
τηθαϑαγ6 ((11Κ6 ἃ Ὑ66]-ῬῸχ}, χνόος ἄονγῃ : 1,10, σοηδέἐ Ἰορ,᾿ 
σλγυΐ συανσ. 9. 17. 24, 84. ΕΣ. 
οιράς τοοῖ, χοιράδες ρ]δη 5, χοιρίνη τηϊ1556-5}}61] ; χέρσος χρίω. 1 νὴ ἱ 

ο: ὑρρὰ ΠΑΣΩ͂Ν ΟἾον. ΩΣ ̓ ταφρλρνοιρρρν Ῥοδι. ἈΠ ΤῊΝ Ἄ " 
χολάδες χόλικες ρυύβ: ΟΗΟΘ. σὺ Βουπία, Ο ὅϊαν, Ζοϊᾳαϊμἥ βύοιηδο, ᾿ 
χολέρα οΒοΙονα : χολέρα χολέδρα συύογη : ἦ 

᾿ χόλος Ὀ1Π6: Ταῦ. γε, Αρβ. σεαϊία Ἐΐπιρ. σαϊῖ, Ο ὅ1ων. Ζίδέϊ : Αρ 
γΘ]1ον Εἰηρ., Ταῦ. σοϊίαβ, χλίω (οἵ. ΗοΥ. ΒρΙοπαάϊᾶδ Ὁ1115). ᾿ 

χόνδρος στοαύθ, ρυϊβὺϊθ: Αρβ, σγἕΐξ σγοδῖβ συϊβίοί, συϊϑῦϊθ Ἐπρ,, ἴ, 
δγώααϑβ ΘΟΥΉι. κ 

(χόνδρυλλα οπᾶϊνο : χονδρίλη κονδρίλλη, ζογοῖρη.) : 

Χορδή ρσυῦ: 10. λῖγα ᾿λίίαα ἡαγι-8ϑρθα, Ὁ Νον, σόγη Αρϑ. φϑανἭ γι 
5., 1Τλῦ. Ζαγηα σαῦ, ὅΚ. λέγ νϑὶῃ. Γ 

Χόριον ο88] : Ταῦ. ὁογίμηι, Ὁ ΝΟΥ. δγά ἀνν βίη Ἑμρ, βογοῖϊ, ΓΛῦ, 8 
5Κῖη, 5. σαγηναῖ, : σκάλλῳ (866 ξαίνω). 32. 

χορός ἀδποϊηρ-ρτουηά, χόρτος βύταν-γατ, χορωνός ογονγῃ : δῦ. ἢαΥ 
λογέιι8 οοἤογϑ, Οοὔ. δἱ-ραϊγάαι Εἰνά Επρ., Αρ8, ρεαγτά γατὰ Ἐπρ., Τὶ 
Ζαγαϊϑ σαγᾶθῃ : χείρ, “ Θῃοϊοβαγθ᾽. 

χόω ΠρὰρΡ ἃ: χέω. ἐν ῥὲ Ε 

Χραίνω ἰουοῖ, χραύω ρσγῶΖθ, χράω ἔυγπίβη, χράομαι τι56, χρηΐζω ἀο51: 
χραι-σμέω νγδτὰ ΟΠ": χείρ. 324, 

ετίζω ποὶρῃ, χρόμαδος οΥαΒῃΐηρσ: Α γἱηνοέαγν τοδν Εἰηρ', ἢ 
ΧΡ ΕΊενν, ἘΣ ἀποιανι, Ζά. κοι} ἄρρειυς τὸ ι Ν Ἴ 
Χρέμπτομαι ΟΙθαν ὑπ ὑῃγοδῦ : Ο Νον. βἰζίγρα βρὶυ, 110. βζγόροἑ ῬΆΪΘΡΙΝ 

ἸΩΜ χρέμψ χρόμις ὁ ἢ58}} : κρέμυς, ἕοτοῖρπ.) ἢ 
χρίμπτομαι ργὰ 26, ΦΡΡΥΌΔΟΗ : (οὗ, σγαϑαη, αἱρ' Ἐπ. σγαῦα θηφγαῦο, 

σγοδέ βούᾶρθ. 11]. 19. ῖ 
Χρίω διποϊηῦ, πὐϊπρ : ΙΒ}. σίγο σγθαβθ, 5]ς. σπμαγϑῖ, τὰ, οἵ, Τοῦ. 
7 ῖοο, Αρϑ. σγίπάαν στὶπα Ἐπρ. 84, 

χροΐζω -Ξ- χραίνω. 
Χροιά χρῶμαϊκρώς 5]κίπ, ΘΟΙΟΌΓ: χόριον. 24, 
Χρόνος ὑΐπηθ, χῶρος Ὀ]806: “5ρ8οθ᾽, χόρτος. 324. 
(χρῦσός ρο]ᾶ : ΗΘΌ. ολαγαέδ.) 
χύτρος ροῦ : χέω. 8]. ὅο. χώομαν δτὴ ΔΗΡΥΥ, “Ὀυγϑὺ ἔου μ᾿, 17. ᾿ 
χωλός Ἰδτηθ : 1. νᾶγιι8, Οοὐ. σίϊέζια 510 Κ]16, 5Κ. ἄσναϊ ἔναν σοὸ ογοοκθάϊ γε 

32, ᾿ 
χωρίς δραγῦ : χῆρος, 8. 

(ψάγδαν δῃ πηρτιοπῦ : Ἐρσγρύϊδη.) ᾿ οἴ 

ψαθάλλω πΒογαίοι, Ψψαιστός στοιιπα, ψαύω ἰοποι, ψάω. τὰ: 5Κ. δλαβ 
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ΠΟ ρμοτ. 31. Ηδποο ψάμαθος ψάμμος βαπα (Ταῦ. β8αδειζυνη, 8αδϑιγτα): 
Ταῦ. λαγδπα, ὅδ. δῆαβηνατ ΔΒΙ.6Β. 
Ψαθυρός (οὗ. θήρ) ψαφαρός Ἰοοϑο: Ταῦ. 8οαῦο}, Τιϑύθ,. 5ναῦγ8 τοῦρῃ. 24. 

Ψαίρω σταζο, Ραϊρὶῥαΐθ, ψαλ-άκανθα “ποῃβιύίνθ᾽ ρ]δπὺ, ψάλλω ΡΙποκ, 
Ψαλίς Βοίββουε : σπαίρω. 24. 25. 

Ψψακάς ἀτορ: 110. ὁραΐα8. 94. Ἡδποο ψάκαλον γοΐπρ,, 566 ἕρσαι. 
{ψάλιον ουγὉ- Ομ αΐπ, ψέλιον δυτη]οῦ : Ῥουβίδῃ.) 

ἐρ 5ὐαυ]ηρ: Ταῦ. 8έμγηιιθ, Αρβ. βίθαῦη Επρ, 24. 190. Ἡθμοθ ψᾶρός 
τ. 

γὼ ὈΪατηΘ : [10. 8ρ Κεἰ φἀτηομίβη. 924. 28, 
ι δνός (μη : ψάω. 
Ψελλός ἔδυ] ουῖπρ : ψαίρω. 
ψευδ τως : Ὁ Νου, 8ρούέ το ΚΟ ΥῪ : Αρϑ. οπ.ϑραθίαν, Βρὶῦ οῃ Ἐϊπρ,., οἵ, 

πτύω. 
ψέφος -- ζόφος. 24. 27. . 

ψηλαφάω ἴδε] ἀθουῦ : σκαριφισμός. 24, 27. 2. 2, 
Ψήν ρ8}}-᾿πβϑοῦ : 51, δλαϑαηαβ θθ6, ψάω. 80 Ψψηνός Ὀα]4, ψῆφος ΡΘΌΡΙΘ. 
Ψῆττα Ῥ]αΐοθ : 
Ψιάδες ἄτορβ: 
Ψιάζω δ ΤΙΩΘΥΥῪῪ : στῖον ΞΞ- πεσσός, “ὉΪΔΥ αὖ ἀταπρηῦβ᾽, 24. 19. 
{ψίαθος τιδῦ : Εἰργρύϊδῃ.) ᾿ 

{Ψίθιος ψύθιος ἃ νὺῖπθ : ἕοτοῖριι.) 
Ψιθυρός ὙΠΙΒΡοΥηρ : ψύθος. 10. 

λός θΔ16 : σκύλλω. 24. 27. 11]. 

{ψιμύθιον νν»εϊΐο Ἰοοᾶ : Ἐξργρύϊεη.) 
Ψίνομαι 5ῃοά ἔτι : φθίνω. 24. 
Ψίξ ογυτρ : ψάω, 12, 
{Ψιττάκη ραττοῦ : 51. ρίξβαπέ Ὀϊτὰ, πέτομαι.) 
ψό Τηϊοτ]. 
Ψόα τηιι5016 οὗ Ἰοἷπ5 : 
Ψόθοιος β΄᾽ηοῖο : : 
Ψόλος 5᾽ηοκθο : Ὁ ὅ1δν, ραϊιέϊ ὈΌγη. 24. 
Ψόφος ποίδα : σκόμβρος. 24. 27. 32. 

ιὖθος 116: ψευδής (566 αἰδώς). 31]. 
᾿Ψύλλα ἤθε : Τιαὐ. ράϊεω, Αρ5. Πεοᾶ Ἐπρ., 1ΔὉ, δίιιδδα: 24. 
Ψύττα Τηϊου]. ᾿ 
ψυχή Ιτἴ (οὗ. 1,δῦ. ἀηΐπν8), ψύχω Ὀ]Ον,, 600]: ἔσπύσ-χω, φυσάω. 324. 
Ψωθίον ογυμῦ, ψωμός τηογβ6], ψώρα τηδηρθ : ψάω. 8. 
Ψωλός οἰτουτηοϊδαᾶ : ψιλός. 

ὦ ᾧ Τηΐου].. 
ᾧα 5ΒΒοορβικίη, ὩΡυΌΙ : ὄις. 



ἢ ὦπα ἴδορθ : ὄπωπα. 

τ ὠφελέω ΒΕΙΡ: 

Δ: ΕΤΥΜΑ͂ ΘΚΑΕΟΑ. 
-ν 

ὠδίς Δηρτ 8} : . 
ὥεον ὦιον ὠόν Θρρ : Ταῦ. δυιηι, ἵν. ον, ΑΒ. ἂρ Ἐπρ., Ο 51αν. ᾧε, οἷ 
ὠθέω ρῬᾳβῃ : 1,οὖ. οἴου, 5Κ. νααΐ, βυτῖκο. 338. Ἵ 
(ὠκεανός οοοδῃ : "Ὥγενος, ἴογοῖρτι.) 
(ὥκιμον 8511 : ἄκινος Ὀ8511- το, ἔογοθῖρτι.) 
ὠκύς 5ινι : Ταῦ, ἄσογ, ὅς. ἄριιδ, ἀκίς. 8. 
ὠλέκρᾶνον -Ξ- ὀλέκρανον (ω Οἢ. ΔΔΙΟΡΥ οὗ 54.). 
ὠλένη ΕἴΡονν : 1μεὉ. μΐπα, Το, εἰἱΐο, Θοῦ, αἴρίηα οαδῖε, Ἐπρ. οἷ! οἴδοιν 

5Κι αγᾶϊαβ Ῥαπῦ. 2. Ε 
ὧὦλκα Βυ]οῦτη : αὖλαξ, 17. 
ὥμιλλα οἶτοῖο : 3 
ἘΝ ΒΠου]οΥ : Ταῦ, τη) 67,8, Θοὔ. απιϑαπ8 ὈΤΉΘΙΌΒ, ὅΚ, ᾳϑα8 ΒΠοις 

17: : 
ὠμός τῶν : [αῦ. αηιᾶγιι8, ΤΥ. οηυΐ,, 51. ἄηιαϑ. 
ὠνή Ὀυγίηρ : Ταῦ, υδηλίηι υἱἴδδ, Ο ΤΥ. παΐη Ἰοαπ, Ὁ Βῖαν. υδρϊδὲ 5611, 
᾿ψαϑῆαϑ Ὁγῖοθ. 839. 17. 

ὦρα οἂγΘ : οὗ. ναγ78 γᾶν Εΐηρ,, ὁράω. 338. 
ὡρα 5ΘΆβο0η : οὔ. 767) γοᾶν Επηρ,, Ὁ Ξ1ὰν. ἴα βρυίηρ, Ζᾷ. γᾶγε γ6. 

εἶμι, 51κ. γᾶξιιβ ὑϊτηθ.0 18. 8. ἐν 
ὠρᾶκιάω βνγοοη ᾿ς " . 
ὠρύομαι πον]: Τιαῦ. γὥηιου γᾶυϊβ γαιοι8, Αρβ. γηίαη, Ο 51ὰν. 77: 
ΟΕ δ, 1. π᾿ 
ὡς ἃ5: Οοὔ. 806, ὅς. 
ὥς ὑῃπ|8 : ὁ 

ὠτειλή νοππηᾷ : οὐτάω. 17. μὴν ᾿"κὰ 

ὠχρός ρ816 : ἀχλύς. 8. 29. 



ΣΆΝΕ ΤΙ 

ΕΟΒ ΜΕΝ. 

οννΘΙ5 : ΟΡΘἢ ο ὦ, ε ἢ, α ἃ. 
ΕᾺ οἸοβθιεῖ, υ ὕ. 

Μαυΐθβ : ὕθπιοβ κ, τ, π, τηθᾶϊδθ γ, δ, β, ἀβρίγαῦδβ χ, θ, φ. 
Τλαυϊαβ : Πηρτιδ] ρ, Δ, Πδ58] γ-, ν, μ. 
ϑριτδηΐβ: ς, ἢ, 7, 
ΤΟΊ] Ἰϑυδουβ : ἔξ δ᾽, ἕξεκς, ψ:επς-. 

φρ ὀφρύς. Δ ος. 
᾿ στ ὀσταφίς ὄστρακον : ἕσρ ὀρύσσω, ἔσλ ὀλισθάνω. 
ε(7) Ὀοέοτθ ; 

σχ ἐσχάρα : σρ εἴρω ΔΑ. ἐρωή Α., ἕσν ἐννέα. ᾿ 
ἼἙρ ἐρρηνοβοσκός, ἐρείκη ἐρύκω : ᾿ΕᾺ ἐλλεδανοί, εἰλαπίνη εἴλη εἰλύω, 
᾿ εὐλάκα εὐλή εὔληρα, ἐλεφαίρομαι. ' 

ον (18) Ῥοΐοσθ 
᾿ς κτ ἰκτῖνος-ἰκτίς : γν ἰγνύη : χθ ἰχθύς. 
ἃ (8) Ὀδΐοσθ 

ὙΡ ἄγρυπνος, Ὑλ ἀγλαός, ὟΕ ἀγαθός : χν ἄχνη Δ. 
βλ ἀβληχρός : φλ ἀφαυρός. 
σκ ἀσκαλαβώτης ἀσκαρίζω ἀσκαρίς, ἔσικ (32) ἀκαλήφη ἄκαρνα ἀκούω : 

στ ἀσταφίς ἄσταχυς ἀστεροπή ἀστήρ ἀστράγαλος ἄστριχος, στ 
ἀθέλγω : σπ ἀσπαίρω ἀσπάλαθος ἀσπάλαξ ἀσπίς Α., σπ ἄσβολος 
ἀσφόδελος.---σλ ἀσελγής, ἀλείφω ἀλιταίνω : ἕσν ἄνευ. 

ς ἘΕᾺ ἀλώπηξ, πίνῃ οοτηροηβδύϊοι (17) ἠλύγη. 

») Ππααϊᾷ : 
Ὁ Ὀοΐοτο ἃ νωλεμές, ν ὄνειδος, μι ὀμιχέω ὀμίχλη ὀμόργνυμι. 
ΕἸ οἴοι ρ ἀπ-εράω ἐρείκω ἐρέσσω ἐρεύγομαι ἔρευνα ἐῤῆμος ἔριθος ἐρυθρός 

᾿ς ἐρῤωδιός ἐρωή Α. Β,: ἃ ἐλάτη ἐλαχύς-ἐλαφρός-ἐλέγχω ἐλελίξζω 
᾿ ἐλεύθερος ἐλινύω : ν ἐνεγκειν ἔνερθε. 

187 
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α Ὀοΐοτθ ρ ἄραβος ἀραιός ἀράσσω ἀρέσκω ἀρήγω ἀρι- ἀριδμέι Ἰϑηρίῃ 
6ηθα (8) ἠρέμα : ἃ ἀλαπάζω ἀλέξω ἀλεύομαι, Ἰδηρποποαᾶ ἠλακά Ἵ 
ν ἀνάγκη ἀνήρ: μὶ ἀμαλδύνω ἀμαλός-ἀμβλίσκω ἀμαρύσσω ἀμαυρό 
ἀμείβω ἀμέλγω-ἀμέργω ἀμεύομαι-ἀμύνω ἀμολγῷ- ἀμοργή ἀμορβέι 
ἀμυδρός ἀμύσσω, Ἰδοιρύποποα ἠμαλάψαι ἠμορίς ἠμύω. ; 

(6) ἀϊσαχητηῶ (οὗ, 28, 34) : 

α αὐάτα, ἀάζω-ἄημι-ἀϊσθω-ἀυτμή ἀείδω ἀέξω. 

ε (Ηομιθυϊο) ἔεδνα ἐείκοσι ἐέλδομαι ἐέλσαι ἐέργω Ἢ ἐίση μἰσκώ 
Ἰοηρύποποᾶ (3) ἠίθεος. 

2, ἀνάπτυξις : ᾿πβογῦϊοη οὗ νόνγοὶ Ὀθύνγθθῃ ὕνγο οοηβοηϑηῦβ : 
ο ! 

Ῥρύνγθθῃ ὕνγο Πα υἱαβ : ὄνομα, Ἰοηρύμοηθᾶ (3) κολώνη κορώνη. 
Ῥοΐουγβθ. ρ δόρυ βορβορυγμός κορκορυγή τονθορύζω, Ἰοπρποποᾶ 

ἄγουρος : Ὀθίογα ἃ ἀποσκολύπτω-κὀλυθροι-σκόλυθρος ὀβολός πομ- 
φόλυξ. ; 

ἰῦοι ρ μέροψ νώροπι ὀρόγυια ὀρόδαμνος ὀροθύνω σκόροδον στεροπή, διης 
80 ὀρούω (28): αἴδογ ἃ ἄλοξ κολοβός κολοκύνθη κολοσσός μολοβρός 
ὀλοφύρομαι σκάλοψ σκόλοψ, ὀλο(β)οίτροχος ὀλο()όῴρων : ἴδον Ρν 
ἀνήνοθε, Ἰοπρύποποα κεάνωθος. 

ε(7) 
Ῥοϑύνγθθῃ ὕμνο 1Ἰα τα : τέρεμνα, πελεμίζω ὠλένη. Ὶ 
Ῥοΐογθ λ δέλεαρ κέλυφος ὀβελός πέλεθρον : Ὀοΐοτα ν ἄφενος κενέβρειον. 
ἴδον ρ ὀρέγω, φρέ(Ε)αρ: αἴδεν ἃ ἀλεγεινός-ἀλέγω ἐνδελεχής ὀλέκρανον 

ὀλέκω πέλεκυς. 

αιν(1}]}): 

Ῥούνγθθῃ ὕνο Πα υ]5 : τέραμνα, κελαρύζω λάρυγξ παλάμη σχινδαλαμός 
τελαμών ἐλαύνω {(Ξ-Ξ ̓ ἐλανύω), ὄναρ, ἀμαρύσσω. δι 

Ῥοδίουθ Πηρτιδὶ : ρ βάραγχος κάρηνον σκαριφισμός τανθαρυστός ταράσσχω 
τάριχος φάραγξ φάρυγξ χαράδρα : ἃ ἀκαλήφη ἁπαλός γάλα θάλασσα 
κάλαθος καλύπτω σταλάσσω φάλαγξ χάλαζα. ἱ 

δου Ἰίηρτιαιὶ : ρ ἀράχνη θεράπων κόραξ σφαραγέομαι, Ἰοισύποποᾶ ὁ 
κυρηβάζω : Ἃ εὐλάκα ἠμαλάψαι θύλακος-πέλαγος πώ χ Ὁ ἘΛΆΤΗΝ 
μαλακός φύλαξ. ' 

" 
Ὀούνγθομῃ ὕνο 1ἰαυϊάβ : κυλίνδω ὀνίνημι, νεῖ ἢ οοτηροηβδύίοῃ (17) ὀρίνω. 
Ῥοΐου ἃ φιλύρα, ν ἐξαπίνης καρκίνος κινάβρα κινάθισμα-κίναιδος κινυρός. 
δἶῦον Ρ ἀριστερός κυρίσσω σκηρίπτομαι, Ἃ δολιχός σκελιφρός χάλιξ, ν 

; κίναδος. ἌΝ. 
ν Ὀδίογο Ἃ ἄκυλος : εαἰου ρ κόρυζα κορυφή μοῤύσσω ἐρύ(σ)ω, ἃ ἤλυθον 

τολύπη, ν ὄνυξ. Τιρησύποηθα Ὀθύνρθθῃ ὕνψο [Ια υἱα5 χελύνη. ᾿ 

ΞΟ Βοιηθθϊτηθϑ θϑύνγθθῃ ὕνχο οοηβοηδηὺβ ποῦ ᾿Ια αἱ] : α ἔγκατα θυγάτηρ, 
υ πίτυλος πίτυρον. 

ὃ 

Ὗ 



ΕΤΥΜΑ ΟΚΑΞΟΑ. τὴν 

, Τρ ΠΘηΐηρ: 
(α) πιείνὲ σγαΐϊα : 

Ῥοΐουθ ὅνγο βῃογῦ 5υ1180165 (Ηοτηθυϊο) : ἃ ὈΘοοιηθ5. ἡ ἠγάθεος ἠερέ- 
θονται ἠίθεος ἠπεροπεύς, 650. Ὀδίογο ᾿ἰαπα ἀπηλεγέως ἠλάκατη 
ἠλίβατος ἠρέμα ἠνορέη, δι 50 ε ὈΘΟΟΙΊ6Β5 ἡ ἠνεκέως ΟΥ εὐ θειλόπεδον. 

Ῥεύνγθθῃ ὕνγο 5ῃοσγὺ 5υ}18 0165 : ε ὈΘοοιηθ8 ἢ ἐτήτυμος ; ὈΘΐογθ Πα αϊᾷ ο 
ι κ Ῥδοομ68 ου ἐριούνιος, ἴδον ἰῦ ὦ κεάνωθος ; υ ὍΘΟΟΙΩΘΒ εὖ ἐλεύθερος. 

(ὃ) οι ΔηδΙορΥ οὗὨ ὑπ6 ΔΌΟΥΘ : 811 ῬυῸ. οὐ, ΏΔΠΥ Ῥοθέϊο : 
ο΄ Ρούψϑοῃ ὕνο Πα 5 ο ῬΘοΟμΘ5 ὦ κολώνη κορώνη. 

Ῥοΐουθ ὦ Ἰἰαυια ο Ῥθοουηθθ ὦ ὠρύομαι οΥ οὐ οὐλαί οὑλαμός οὕλιος : ε 
ῬΘΟΟΠΊ6Β εἰ πεῖραρ πείρινθα σειρινός, εἴλύω : ὦ ὈΘοΟΟΙΏ65 ἡ ἡμαλάψαι 
ἡμορίς ἠμύω. : 

αἴδου ἃ Ἰαπϊα : ε ῬΘοοτηθ85 ἡ κυρηβάζω. 

ος ΤΙ. Οομβομδηΐαὶ. 

Τηϊ ϊα] Αβρίνδύϊοῃ : 
᾿ς (α) ἔτομιῃ ἴ8156 ΔΗΔΙΟΡΥ : 

ἅλιος ἕρμα Α. ἥκω ἣμαι οὐ Διδίορυ οὗ ἅλς ἕρμα Β. ἵημι ἕζομαι, 
ὙΓΏΘΓΘ᾽ Ξ 8. 

ἕρσαι οὔ ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ ἕρση, ΒοτΘ᾽ -Ξ Ε. 
ἁβρός ἁγής, ἡμεῖς, ὕδωρ ὑλάω ὑπέρ-ὑπό ὕστερος οἷ διηδίοργ οὗ ἥβη 

; ἅγος ὑμεῖς ὑσμίνη, ΤΏΘΓΘ ἡ ΞΞ ἡ. 

(Ὁ) τὶ ποτιῦ γθαβοὴ : ῬΓΌΡ. ἀἰα!ϑούϊο, οἵ. Αὐὐ. ἕως Δ. ἥλιος ἵστωρ ὅρος : 
᾿ἀδήν ἅλως ἅρμα-ἀρμός ἁρπάζω, ἡγέομαι. 
εἱμαρμένη εὕδω εὕω ἑῶμεν. 

ἱερός ἵμερος ἵππος. 

ὅ, Ἀοααρ]!οαύϊοη : 
᾿(α) τϑρϑυϊδίοη οἵ ὑπ τοοῦ : 

τ βΙΏΡΙΥ : ἀκάκητα ἀραρίσκω γάργαρα γαργαρεών μάῤμαρος ὀλολύζω, ἀπᾷ 

80 καρκαίρω. ᾿ 

τ Ὀ᾿ββι Ἰ]οδίοη (20) οὗ 
(1) {86 τϑαπροϑϊοι : ᾿ 

 πΟΥΘΙ-ὁμδηρθ: οὗ αὐδηὐγ ἀγωγός ἀκωκή μέρμηρα, ἄρουρα, οἵ 

αυδ!ῦν μορμύρω πορφύρα-πορφύρω, κωκύω. 

᾿ ᾳιγοϊάδπορ οὗ ἀοι 16 δϑρίτγαῦθ : τήθη, ἀπαφίσκω. 

τορϑύϊθίομ οὗ ὑμ6 ἢγβὺ Βυ118}16 81016 : ἐλελίξζω, βορβορυγμός 

κορκορυγή. 
ἫΝ ὑσαποεύϊοι : μίν. 

᾿. (2) ὑμε τοοῦ : 
γουγθ]-ομϑηρθ, ὅο ἐ: ἀτιτάλλω ὀιστός ὀπιπτεύω. 

γουνγϑὶ-Ἰϑηρυποπίΐηρ (3) : ἐτήτυμος. 

οοπβοπϑηΐαὶ 1055 (86) : δαρδάπτω πέμπε. 
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(Ὁ) πιᾶβ88] γϑαπριοούίοη : τορϑυϊίοη οὗἩ ὅπ6 1π1018] οοηβοηδηῦ -Ἐ 
ον γόγγρος Α. Β. γογγύλος, τονθορύζω, πομφόλυξ. ; 
εν (7) δενδίλλω δένδρον : τ΄τ΄ν (11) κέγκλος πίμπλημι πίμπρημι: : Ὁ 

καχλάζω κάχληξ πασπάλη παφλάζω. ᾿ 

αν (11) γάγγαμον γάγγραινα, τανθαρυστός τανταλόομαι, παμῴο Ὶ 
παμφαλάω. 

Οοτηροηβούίοη (17): 
ον -- ου δοῖδυξ ποιπνύω ποιφύσσω, ου βουβών. 

εν Ξ-Ξ εὖ δειδίσκομαι, εὖ τευθίς. 

αν -Ξ αυ λαῖλαψ μαιμάω παιπάλη παιφάσσω. 

(6) νοοϑ]ο τϑαπρ!]οδύϊοῃ : γτορϑυϊθϊοη οὗ 0π6 ᾿πῖ 18] οοηβοπδηῦ -Ὁ 
υ (οὗ. δίδωμι) : κίκιννος γίγαρτον, τιταίνω τιτρώσκω τιτύσκομαι, διδαχ 

τιθαιβώσσω-τιθασός-τίθημι τιθήνη-τίτθη σισύμβριον δίξζημαι, πίπτ 
πιφαύσκω, λιλαίομαι.---- ἢ 1055 οὗ Ββρίγδηῦ ἴῃ Ὁῃ6 το πρ]Π]οδὐϊοι. 
5 ἱστός (18) ἴσκε, ἴῃ {Π6 τοοῦ σιωπή, 1ῃ Ὀοΐἢ ς ἵημι (18), ᾿ ἰάπτ' 
Ε ἰαύω ἴουλος Α. Β. ἰωγή ἰωή ὀπ-ίουρος. 

ε(οἔ, δέδωκα) : κεκρύφαλος γέγειος, τέτανος τετραΐνω τετρεμαίνω, πέπλο 
βέβαιος- βέβηλος φέψαλος. 

(4) γτϑαπριοαθίοι ἴδον {π6 τοοῦ : γορϑυϊθϊοη οὗ ἐπ ἰηἰ δ] ΘΟΠΒΟ δ Π 
Ῥϑίογθ ὉΠ θυ πη οι : Ι 
κ ἀπο-κίκω κερκίς Δ. Β. κρίκος, Ὑ γάργαλος γέλγη γοργός Β., Χ καλ' 

χαίνω. 

β βαυβάω βολβός : μι μερμίς μῖμος : Εὶ (28) εἰλύω. 

͵ 6, ΑΠγιοδδοη : ἀοιὈ]Πηρ οὗ οΘομβοηϑηῦ ἔο γ᾽ ΘΠ ΡΠ 8518 : 

(α) βἴτῃρ!θ ἀοιὈ Πρ οὗ πα ῦθ Ὀθέουθ ὉΠ 6 ὑθυταϊπδέϊομ (οἵ. ΑΡΡϑμαῖχ ΑὉ ̓ 
κάκκη λάκκος ποδοκάκκη, ιν Π᾿Ββιτη]δύϊοι (20) τίτθη τυτθός κέπφος. 

(Ὁ) ραυῦϊα! ἀοιθ]ΐηρ : “ ἙΧογθβοθποθ,᾿ δα ϊδίοη οἵ ἃ οοπβοπμδηῦ αὔθ 
ὉΠ6 οΥἿρῖπα] οοηβοηδηῦ : 

(1) τ βυ!ηχὺ ἴο κ ῸΡ π᾿ δου 1055 οἵ 1π1018] ς (82) : 
σικ ὈΘΟΟΙΏ6Β κτ' κτάομαι κτείνω κτείς κτύπος, δια 50 ῬΥΟΌ. ἰκτῖνος ᾽ 

80 σκ -- σχ (21) -- χθ χθαμαλός- χθών. 

σπ ἐοεῶς πτ πτάρνυμαι πτερόν πτίλον πτόρθος πτύρομαι τὸ Β 
850 σπ -- σφ (21) -- φθ ἄφθαι διφθέρα φθάνω φθέγγομαι φθείρω 
φθόνος. 

Ἀπ οἱ ὑπῖ8 ϑηϑορυ συιὑπουὺ 1055 οὗ 5: 
χ Ξ: χθ ἰχθύς μυχθίζω χθές. 

πτε πτ πταίω πτελέη πτέρνη πτήσσω πτίσσω πτοέω πτόλεμος 
πτόλις πτύσσω : ᾧ -- Φθ ἴῴφθιμος ὀφθαλμός φθόις. 

(2) 7 βΒυϊηχὺ ο Μράϊα διηᾷ δϑβϑι]αύθα (19) : 

γι 7 Ξε ἵ ζόφος ὄζος ῥοῖζος, δια 50 ὃ - ᾿ ἀίζηλος ἀρίζηλος μέζεα. 
β- 7 Ξ βδ αὐτοκάβδαλος βδάλλω βδέω ἐπίβδα κολύβδαινα ΓΆΙΟΝ 

ῥοῖβδος. 
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(8) Μϑάϊα βαθβιχὸ ἐο Ναβαὶ Ῥϑῖουθ Τλπρτδὶ : ἄνδρα, ἀμβλίσκω ἀμ- 
βλύς ἤμβλακον (οἵ, ἄμβροτος γαμβρός μεσημβρία, μέμβλεται 
μέμβλωκα). 

7. Τηθουομδηρο οἵ ο ἃπᾷ 6. 

(α) ὠὡξε η: 
ἄωρος ἄωτος ἰωή--- ἄημι. 

γωλεός----βλῆμα. 

θωή θωμό---- θημών. 

κωφός----κηφήν. 

μῶλυς-ς---μῆλις. 

ὀκτά-βλωμο---- βλῆρ. 
πώγων---πηγός. 

πωρητύς----πηρός. 

᾿ ὦκύς---ἥκω. 

Ξο ὦ Ξε ε(80) : 
αἰώρα---ἀείρω. 
ἐριωλή--- εἰλέω. 
μώλωψ---μέλας. - 
νώγαλα---νέκταρ. 

νῷκαρ---νέκυς. 

ιἰόρεσ-κῷο-ς---κεῖμαι. 

Απᾷ 8ο ου Ξε ε: νοῦσος---νέομαι, πλοῦτος---πλεῖος. 

(Ὁ) οξξε: 
ἀολλής---ἀελλής. δόμος---δέμω. 

ἄορ---ἀείρω. δονέω---δεννάζω. 
ἁπλόο----πλεῖος. δόρπον---δρέπω. 

βούλομαι.---βέλτερος. ἐξ-οὐλη---εἰλέω. 

βροντή---βρέμω. : ἠνορέη---ἀνέρος. 

βρότο----βρέτας. θοός θορός---θέω. 
γοργός Β.---ἀγείρω. κὀλαξ---κέλλω. 
᾿δνόφος ζόφος---ἰο-δνεφής ζέφυρος κοντό-ς---κεντέω. 

κνέφας ψέφος. λοβός Α.---λέβης. 
δοάν---δεύομαι. λογγάζω---λέγος. 

δοάσσατο---δέατο. λοξός---λέχριος. 

δοκεύω δοκέω---δέκομαι. λόχος---λέχος. 

δολιχό----ἐνδελεχής. μόδιος---μέδιμνος. 
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μόρος---μέρος. 
νόστο----νέομαι. 

νότος---νέω. 

ὀδός---ἔδαφος. 

ὀδύνη---ἔδω. 

ὁλοοίτροχο-ς---εἰλύω. 

ὀμόργνυμι---ἀμέργω. 

ὁμός---ἕν. 

ὄὅπα---ἔπος. 

ὀπαδός ὅπλον ὀπτάω---ἕπομαι ἕπω 

ἕψω. 

ὄπισθεν ---ἐπί. 

ὀργάζω---ἔργον. 

ὅρκος---ἕρκος. 

ὁρμή---ἕρμα Β, 
ὄρνυμι----ἔρνος. 

ὄρροΞ---ἕρσαι. 

ὄρχαμο----ἔρχομαι. 

ὀρχά----ἔργω. 

ὀχεύς ὀχυρός---ἔχω ἐχυρός. 

πολέω---πέλω. 

πολιός----πελός. 

ϑοοιπεει: 

ἔοικα----εαἰκών. 

κλοιός---κλείω. 

κοιμάω---κεῖμαι. 

πομφός---πέμφιξ. 
πόνος-----τἐνομαι. 

πορεῖν πόρνη---περάω, 
πόρπη---πείρω. 

πόσθη---πέος. 

πούς---πέδη. ᾿ς 

ῥόχθος---ὀρεχθέω. 
σιλη-πορδέω---πέρδομαι. 
σκοπέω---σκέπτομαι. 

στόμβος----στέφω. 
στὀρνυμι---στέρνον. ; 

στρογγύλος----στρεύγομαι. 

στρόμβο----στρέφω. 

σφοδρός----σφεδανός. 
τόξον τόπος Β.--- τέκμαρ. 
τορός----τερετίζω, 

τρόπις---τρέπω, 
φλοιός---φλέω. 

φόβο----φέβομαι. 

χόω---χέω. 

' χρόμαδο----χρεμετίζω. 

οἶκτος---ἐπείγω. 

στοῖχος---στείχω. 

τοῖχο----τεῖχος. 

8. [ηὐουοηδηρθ οὗ ο δπᾷᾶ α: 

(α) ὦ ΞΞ ἃ (1οη. ἡ): 

ἀπο-φώλιος---φηλόω. 

βωμός--- βῆμα. 
διώκω ἰωκή----διάκονος, 

διωλύγιος----ἠλύγη. 

θῶκος---θᾷκος. 

θῶμιγξ---στήμων. 

᾿ θώραξ---θρᾶνος. 

θωχθείς----θήγω. 

θώψ---τέθηπα. 

ἰωγή---ἄγνυμι. 

κατα-σώχω ψωμός---Ψψάωῳ. 

- 

κῶλον---κλάω, 

κωλύω---κηλέω. 

κώμη---κτάομαι, 

λωίων λωτό-ς---λήιον. 

πτώσσω---πτήσσω. 

ῥώξ Α.---ῥήγνυμι. 
ῥώξ Β.---ῥάξ. 

σκώπτω---σκήπτω. 

σμῶδιξ---σμάω, 

σῶμα---σῆμα. 

ὑπερ-ῴη---ἠιόεις. 
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φώγω---ἀφηγός. ὥρα---ἡμέρα. 

φωριαμό-----φἂρος. τς ὀχρός---ἀχλύς, 

χωρίς----χῆρος. 

80 ου ΞΞ ἃ (Ιοη. η) : κρουνός-τεκρήνη, μοῦνος---μήν Β, 

Ξο ὦ Ξε α (80): 
δίδωμι---δάνος. τωθάζω---ἀτάσθαλος. 

κώπη---κάπτω. ὠκύς---ἀκίς, 

σωρός---σαίρω. 

(ὃ) ο -- α Ὀοΐογθ οι ]6 οοπβοπαπῦ (οἴ, 1 ὀσταφίς---ἀσταφί9): 
᾿ ὄκρις---ἄκρος. ὄστακος---ἀστακός. 

ὀξύς---ἀξίνη. 

, αὶ ἴΤΌΤὴ ὁ ΟΥὁ ε Ὀοΐουθ ἃ οἴοβθ νονγοὶ : 

αὖ ἕτοτη ου, οἵ, Τιαῦ. οἱέογ---αἴνυμαι : 
τ κοικύλλω--καικίας, οἶτος---αἷσα. 

αὖ ἕτοῃῃ εἰ, οὗ, ᾿κείνω---καίνω, Ταῦ. συϑηῖο--- βαίνω, γ6-66η8----καινός, τ(ε)ίω 
--ἔμπαιος : : 

δέρω---δαίρω. κείω---καιάδας. 
εἰ---αἰ, κρείων---κραίνω. 
ἐκεῖ---καί. κύπειρος---κύπαιρος. 
εἰλέω---αἱρέῳ. μένος----μαίνομαι. 

εἶμι---αἰών. σείω---σαικωνίξζω σαίνω. 
ἐπείγω---αἰγανέη. σπείρω---σπαίρω. 
κειρία----καῖρος. τείνω---προταινί ταινία τιταίνω, 

αὖ ἴτοιῃ ου, οὗ, Ταῦ. ουο---αὕω Β. : 

ἔνιοι---ἐνιαυτός, οὐ οὖν---αὖ. 
κάλως---καλαῦροψ. “ οὗρος Α.---αὔρα. 

 Κ00 γ(ο)υρός---γαυλός, τρε(υ)ω---τραυλός, χωλός (-Ξ ̓ χουλός)---χαυλιόδους. 

 Απᾶϑο ἔαυ, ἴα, ἔτοτη ἴου, ΟΕ: 

ὄις---αἰ γυπιός αἴπολος. ποίη πτοέω--- παίω, 

ὀίω--- ἀίω Β. χνόος---χναύω. 
οἰωνός---αἰετός. 

᾿αὖ ἴτοπ εὖ : 

εὐλάκα ---αὔλαξ. . εὔχομαι---αὐχέω. 

εὔληρα---αὔληρα. λευρός---λαύρα. 
εὑρίσκω---ἀπαυράω. λ(ε)ύγξ ΒΒ. ---λαυκανίη. 



144 ἘΕΤΥΜΑ͂ ΟσΟΚΛΑ ΞΟΑ. 

10. α ἔγοηι δοηδηῦ ΤἸατ1ἃ Ὀοΐογο Οοπβοπδηῦ : 
(α) ἔτοτη ὕονοὶ - απ! : ; 

(1) ορ μαπέειν σπατίλη, οἵ, ὕδατος. ἕῳ νι 
ομ ὈΘΐουθ ΤΡ 18] : ἀλλοδαπός ἄπιος ἄραβος αὐτοκάβδαλος. 

(2) ελ ζάλη. 
εγ- Ὀοΐοτο απύξψαγαι : ἀγα-νακτέω δάκτυλος κἀκαλα-ποδοκάκκη κακί 

ἀχηνία ἐλαχύς κάχρυς παχύς στάχυς. ὅὃο Ὀθοΐοτα οΥἹρΡΊΠΔ] Θα ᾿ 
μάσσω, στάζω σταλάσσω σφάζω τάσσω, διδάσκω. 

εν ἀ- τιθρ.. ΘοΡᾺ]., ἁ-, θϑΐουθ Τ)ϑηῦαὶ ἄτερ αὐάτα ἑκατόν ἐλάτη κρα 
πατάσσω, σφαδάζω σχάζω ΔΑ. βάθος πάθος, Ὀδΐοτο ΒΙθΠΔηῦ ἄσ 
γαστήρ δασύς κάσιΞ. Σ 

εμι θοΐογθ ΤΡ 18] : δάπτω λάπη, ἐλαφρός σταφυλή. 

(Ὁ) ἔγνοια 1Ἰασὰ - ον] : ; 
(1) ρο ταχύς. ᾿ 

νο ἀγαθίς ἄμμες ἔλαφος : μο ἀλέω. 

(2) νε ἁβρός ἀμνίον ἀρετή ἀριστερός ἀρνευτήρ. 
με ἄνθρωπος ἄρταμος ἀτύζομαι ἄχρι. 

(3) λα (11) ἀφύσσω γάνος Α. - Ν 

Βρΐογθ ἃ ἀοιθ]θ Οομπβοηδηῦ ὑπ σονγϑὶ βομηθυϊηθ5 ἈΡ ΘΔΥΒ 88 ο (8): 
ἔτΌτη μοὸ ὄνθος ὄρφνη ὄσχος ὀχλίζω, νε ὅβρια. 

.11, α (υ, υ) ὑΠῃγοιρ} ποῖσῃ ουτίηρ Γλααϊᾷ : 

(α) α 
(1) ἔγοιη ε Ὀθίουβ ' τ 

ρ ἀργαλέος ἄρνα ἄρσην ἀτάρ ἀταρτηρός βάραθρον γίγαρτον ἐγκάρσ 
κάρ κάρα καρχαλέος νάρκη ὅαρ ὄαρος φάρμακον, ἃπιᾶ 50 δαρδά(ρ,πτω, 

᾿ καρκαίρω. Ι 
λ ἀλέη ἄλη ἁλής-ἅλις-ἁλίσκομαι-ἅλυσις ἀλίνδω ἄλοξ ἄναλτος βάλλω. 

γαλήνη θάλπω παλάθη σάλος σκάλλω φαλλός. δὲ 

γ- ἄγγος ἀγκάλη ἀνάγκη γάγγλιον. 

ν ἄνεω ἀνύω τανεϊαι-τανύω φθάνω. ε.. 
μι ἀμάω θαμά τάμισος. ἥ ᾿ 

ἵγοιη ο Ὀβϑίουβ 3 
Ρ ἀρημένος ἄρκτος ἀρρωδέω ἀρχός βάραξ γάργαλος γάργαρα γαργαρεών 

δαρθάνω εἱμαρμένη καρδία πάρθενος πάρνοψ πεπαρεῖν σπαργάω 
ταρσός ταρφύς τέσσαρες φαρέτρα. ᾿ . 

λ ἀλθαίνω ἅλλομαι ἀλφάνω ἀνᾶλόω βάλε θάλαμος κάλως μάλα μαλα- 
κός σκαληνός σκάλοψ σταλίς φέψαλος. : 

ν ἀνία καναχή ξανθός πᾶς σάννας σπάνις τέτανος. 
μι ἅμα ἄμβων γάγγαμον-γάμος γαμφηλαί δαμάζω ταμίας. 

ἔγοτη υ Ὀθοΐουθ ἃ καλινδέομαι. 

(2) ἔγοτῃ ε δῇξοσ 
Ρ ἄτρακτος βραβεύς βραχύς δραμεῖν ῥαπίζω στράγξ τραπέω. 

ἔφλαδον λάγνος λάξ λάχεια. 
μ μαδάω μακρός ματεύω μάτιον. 
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τι ἔγοι ὁ ἰοὺ 
ρ ῥαθαπυγίζω στράβηλος. 

λ λάσκω. 

μι μασχάλη. 
ἕτοιμα υ αἴδου ρ ῥάξω ῥάμφος, ἃ γλάφω. 

(8) θϑύνγθθη Πα 15 ἔγότα 
ελάμπη λάμπω λάρκος βευπυοὶ μανθάνω μάντις μάρμαρος μάρτυς 

τέραμνα. 

ο βράγχος μάλευρον--μαραίνω. 

(6) υ 
(1) ἴγοιη α Ὀϑίουθ 

ρ σκιρτάω. 

λ στίλβω φιλητής. 
ν πλίνθος σκινθός. 

μ σκιμβάζω. 
ἔγοπ ε ὈΘἴουΘ 

λ δενδίλλω ἴλλω. 

γὙ- γΥίγγλυμος. κιγκλίδες κιγχάνω, ἃ 80 κῖκυς. 

ν κίκιννος. 

μ ἱμάτιον. 

ἔγοση ἢ Ὀθίουθ ρ σκῖρος, γ- σφίγγω, μι σκίμπτω. 
ἔγουῃ ο Ὀϑΐουθ ἃ ἵλαος--λαρός. 
ἔγοιη υ Ὀδθέουθ ἃ ψιλός. 

(2) ἴτοιῃ α αἴΐϑυ ρ θρίζω κρίζω. 
ἔγοιῃ ε αι ρ ἀκριβής βρίθω, Ἃ γλίχομαι ἐλελίζω φλέβω. 
τοι ο αἴδου μὶ μίσχος. 
ἔγομη υ ἴδον ἃ λίπτομαι. 

(8) Ῥούνγθοῃ ᾿Ἰα 1415 ἔγΌΤη. 
ε βλιμάζω θριγκός ὄστλιγξ ῥίμφα φριμάσσομαι, ἡ ἐλινύω. 
ο μίλτος μίνθα μίνθος μινύθω μινυρός. 

(ὃν 
(1) ἔτου. α Ὀθίογθ ρ σπύραθος-σφυράδες- σφυρόν, Ἃ κύλα κύλιξ, 

μ τύμβος. 

ἔτοιη ε Ῥϑΐογθ ρ δύρομαι πτύρομαι, ν γυνή. 

ἵγομι ο Ὀθίουθ 
ρ κύρβις--κυρηβάζω κυρέω κυρίσσω κύρτη κυρτός πίσυρες σπυρθίζω 

στύραξ 

λ κυλλός πύλη σκύλλω. 

ν τυννοῦτος. 

μ' αἰσυμνήτης κοδύμαλον πύματος. 

(2) ἔγουῃ α ἴδε ρ βρύὔχάομαι, μι ἀμύσσω μυδάω μύσταξ μυστίλη. 

ἔχου ε αἴξ ρ δρύπτω. 

Κ 
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ἔγοιη ο ἷξον ρ βρύχιος---ὑπόβρυχα πρύλεες- πρύτανις τρυφάλεια,, ᾿ 
μ μυστίλη--μυττωτός. Ἂ 

ἔγοιῃ υ ἴεν ρ στρυφνός τρύζω. 
(3) Ῥούνγθϑῃ ᾿α 145 ἔσο ο μύλη φάρυγξ. 

Ἃ, 

12, Βδάϊοα! ορθῃ νουγθὶ ὈΘΟΟμΊΘ5 ΟΪ086 : 

(α) υ ἴγοτὰ 

ἃ ἀίσσω κίνδυνος κτίζω, α ξίφος σπιδής. 

ἡ ἀίω Β.--ον θίς, ε διαίνω σχίζω θέτω. 
ω πίνω, ο κίς. 

50 εὖ (31) ἔτοτῃ ε πείθω στείβω. 

(ὁ) υ ἔτοιη α πυγμή- πύκα. ; 

50 εὖ (81) ἔγοιη ε τεύχω-τυγχάνω-τύκος, ο ἀδευκὴς- ἐδδυκδώς, υπεὺυ γκάλι 

13. υ Ῥοΐογθ ἀοι]6 οοπβοπδηῦ ἔΤΌΤΩ 
α ἴκρια-ὑπερικταίνομαι βιπτάζω ἱπνός. : 
ε ἴκτερος λικριφίς τίκτω, ἱδρύω-ἵζω σκίδναμαι χθιζός, διφθέρα 'ππ 

ἀίσθω δειδίσκομαι ἱστίη κισσός νίσσομαι, δι 50 οἱ ρίΗ ΣΝ ἴδ 
πίσυρες. 

14.υ (α) Ῥούνϑθῃ ὕνγο σοῃβοηϑηΐῦβ : 

(α) υ ἔγομη α βυθός δύπτω κύπειρος--κύπελλον σκύφος συχνός σφύϊ 
ο δοῖδυξ κτύπος κύκλος τυτθός. δ᾿ 

(Ὁ) α ἔτοπι ε πατάνη, ο πρόβατον ταπεινός φάσγανον-- φάτνη. 

'΄ς 

᾿ 

15. Αβϑιπη]αύϊοη οὗ Ὑ οννοὶ : “ 

(α) ἔπδὶ α ἴπ ῬΙΘΡΟΒΙ ΟΠ. ΔΒΒ τη] οῦθα ῬΥθοθάϊηρ ε ΟΥ ὁ: ἐν ἢ 
περί---παρά ποτί---κατά. . 

(Ὁ) 1π1018] ἘΕ Θμδηρθ5 ἃ ἴοΠουσῖπρ; νονγο! ἴου: "ὌΝ: α ὑβός ὑγρός ὕδι 
ε ὕβρις--ὑγιής ὑφαίνω, ο ὕπαρ ὑπήνη ὕπνος. 80 [Ο]]ονίηρ Ε ΟΠμδ Πρ 
ὉΠπ6 νον] ἴου: α δύη κυέω, ο βύας, υ μῦελός. 

16, ΤῬιβϑι μη] δύϊοη οἵ ονοὶ : ὕο ἃνοϊὰ ΘΟΠΟΌΤΓΘΠΙΟΘ ΟΥ̓ πιχῥαροοί δι Π 
ΒΙΠΏ1181 γΟΥΤΘΙΒ : Οϑηρθ οὗ εἶ, 

(α) {Π|6 ἔουτηου : 
ε- ε ὈΘοΟΙΏ6 α - ε ἄεσα. 
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νυ Ὁ υϑϑοοηθ ιν ἰλύς λιγνύς μιστύλλω φιτύω ψιθυρός, οΥ ο - Ὃν ὀλο- 
Ὶ λύζξω τορύνη φορὕὔνω. 

(δ) {π᾿ Ἰαὐδϑυ : 
α - α ῬΘοοΙΏ6 α - υ ἀτιτάλλω. 

Ο - ο ὈΘΟΟΠῚΘ ο - ι ὀιστός ὀπιπτεύω. 

οὔ -τν ὈΘΟΟΙΘ υ - ε ὀξυρεγμία. 

7. Οοπηρθηβδύουυ Πιϑηρύῃθηΐηρ : 

(α) ἃ αϊρεύπομῃρ οπαϊπρ' ἴῃ υ ὈῬΘΟΟΠΊΘΒ ἃ ἸΟΏρ' γΟΥ] : 
αν -- ἀ ([οῃ. ἡ) ἀήρ ἀκροάομαι σαι γηθέω ἐπηετανός ἐπητής ἤια ἠλύγη 

ἠώς κηώδης ναός. 

ου -Ξ- ὡ γέωτα ὠτειλή, δια 50 ἔτΌΙη ΟΥΡῚΠἃ] εὖ (7) ζωμός μῶμος ὀλοφώιος 

᾿ ῥώομαι τρώω φωλεός φώς χώομαι ὦλκα. 
 βδοευξεη Ξ-τῖ (]])} ἐνέω. 

(Ὁ) οπθ οὗ ὕνγο οοπβομδηΐβ 15 ἀγορῦ ἃπα ἐπ ρυθοθάϊηρ γονγοὶ Ἰθηρίῃ- 
ΘηΘα οΥ αἹρΡΒΥΒοπρΊδοά : 

(1) με ἢνβϑὺ οοπβοηδηῦ 15 ἀσορῦ πᾷ π6 νουγϑὶ 
Ἰοηρσύποηθα : Ὀθΐουθ οὐἱρὶπαὶ] 

χν σπλήν, ὃμ, βλιμάζω (11), θς κνίση μῖσος. 

͵ νὰλ νεογιλός (11), νν ἑᾶνος ἐλινύω. 
Ἶ σβ ἀκριβής, σρ λᾶρός, σλ σπήλαιον χίλιοι χιλός, σν ἡνία ἐπίξηνον 

γωνία ὠνή, σμ. ἡμεῖς ἦμος κῶμος ἱμάτιον ἵμερος φιμός ζύμη ὑμεῖς. 

αἸρΕὐπομηρίβϑα : τυῖδἢ Θμαϊηρ 
. Ὀοίογθ οὐἹρῖμδ] νς εἰς εἷς, μμ, λαῖμα εἱμαρμένη, σδ κίναιδος 

λοίδορος, σρ εἴρω Α., σν καίνυμαι ῥαίνω εἵνεκα, σμ, εἷμα εἰμί, 
᾿ Ελ εἰλαπίνη εἴλη. 

Ὁ Βοΐοτϑ οὐἱρίπαὶ σν γουνός χλούνης. 
(2) ὑμ6 βθοοπᾷ οοηβοπδηῦ ἴ5 ἀγορῦ ἀπᾷ ὅπ νόονγϑὶ 

Ἰθηριμθηθα Ὀθίου οὐἹρΊηδ] 
ΐ ν αἴξου ἃ μῖλαξ. 

5 αἴδει ρ χηράμβη, μι ὦμος. 
Ε αἴξου ἃ πήληξ πηλός ὕλη, ν μᾶνός, ς ἶσος κονΐσαλος. 

ες ἢ οἴου ἃ κᾶλός. 
αἸρΡΕὐΠοπριβθα : τι πα ϊηρ; 

υ Βοΐογθ οὐὔἱρῖπδ] 
ν αἴδοι ρ μεῖραξ, ἃ εἰλέω μείλιχος χεῖλος. 

ς ἴδον ρ δειρή εἰρήν χοῖρος. 
Ε αἴϊον ὃ δείδω εἶδαρ, ρ καιρός εἴρη, Ἃ εἶλαρ εἵλη, ν εἰνοσίφυλλος 

στεινός κοινός χοῖνιξ, μι λαιμός. 

ἢ οἴνου ρ εἴρω Β. πεῖρα τείρω φθείρω χείρων, ν βαίνω πεῖνα τείνω. 

ν Ὀοΐογο οὐἱρῖπαὶ ᾿ 
ν αἴδου ἃ βουλομαι οὖλα οὐλή οὖλος Β. 

Ῥ Ύ  Ψ ὙΝ Ψον 
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ς ἴδοι ρ κοῦρος οὔρος--τό. ᾿ ' 
Ε αἴξϊον ὃ θεουδής οὖδας, ρ νεῦρον θοῦρος οὖρος Β. σ, λ σαῦλο 

φαῦλος ἐξούλη οὖλε--οὖλος Α., ν ἐλαύνω κρουνός, ς προυσελέω.. ̓  

(2) ὅπ πᾶϑὰ] Ῥθέογθ ἃπούμου οοπβοπμδηῦ 15 ἀστορῦ δηᾶ ὅπθ Ῥυθοθαϊπρ 
γον 6] Ἰθηρ θη θα οὐ' ἀρ ΠποηρΊβθᾶ : 
Ἰϑηρύμοπϑα Ὀθΐουθ οὐἱρῖηδ] πδβδ] -Ἐ 

κ κῖκυς σμικρός, Ὑ στγαλόεις, χ ἰχώρ. 
τ ἦτορ, ὃ ἀηδών χελιδών χῖδρα, θ βῆσσα βρίθω ἰθύς ΑΔ]. 
π᾿ λιπαρής σκίπων, ᾧ σκίφη στῖφος. 

αἀΙραὐποηριβϑα : τι Θπαϊηρ' 
νυ Ῥοίοτα οὐἹρῖπδὶ π858] Ὁ 

κ αἰκάλλω δεικανάομαι εἰκῆ ἐρείκω πείκω ῥοικός, Ὑ αἴγλη ; 
Χ μοιχός. 

τ ἡδδ δια κρείσσων κρειττόομαι, ὃ ἀείδω, θ πλαίσιον εἶθαρ πεῖσμα. 
π᾿ αἰπύς κραιπάλη κραϊπνός λαιψηρός δεῖπνον ἐρείπω, β ῥαιβό' 

ῥοῖβδος, ᾧ ἀκραιφνής ἀλείφω. ᾿ 
υ Ὀοΐοτθ οὐἹρίηδὶ πᾶϑδ] -Ἑ : 

Ὑ αὐγή κραυγή στρεύγομαι στροῦθος, χ αὐχήν καύχη. 

τ οὐτάω, θ εὐθύς ξουθός. 
π᾿ γαυσός δοῦπος, β βουβών, ᾧ κοῦφος. 

(α) ὦ τοοῦ ϑπάϊηρ ἴῃ ἃ πδ88] Ἰοβθϑ ὅπ πϑϑϑ] δα θη σύμθηβ ὑῃ6 γονγεῖ: 
εν -- ἃ (1οῃ. ἡ) ἀάω βηλός ἐπιτηδές-τῇ μαιμάω--μάομαι-μῆτις πῆμα. 

ομ ΞΞ ὡ δῶμα. 

11. Οομβομδηΐαι. 

18. Τηϊθ1] ρίσδηῦ ρΡθδυϊηρ ἃ5 ΒοιΡῊ Βυθαύηϊηρ. 

(α) 5: ' 

αἷμα αἵνω ἅλλομαι ἅλς ἅμα ἅρπη Β. 

ἕδος εἷς ἑλίκη ἕνος ἑξῆς ἑπτά ἕπω ἑρμηνεύς ἕρπω, αὐθέντης. 

ἡμι- ἥρως. 
ἕημι ἵλαος ἱμάς ἵστημι. 

ὁ ὁδός ὁλκός ὅλος ὁρμή ὅρμος Α. 

ὕει υἱός--ς ὕλη ὑμήν. 

ῥάπτω ῥέω ῥῦγος ῥίνη ῥύγχος ῥῶπες. 

40) Ε: 

αἱρέω--ἁλής ἁπτοεπής. 

ἑανός--ἕννυμι ἑάφθη ἕδνα εἵλη εἵνεκα ἑκών ἑλεῖν ἑλίσσω ἕλκω ἕλμινς, 
ἕλος ἕρκος ἕρση ἕσπερος ἑστία εὑρίσκω. 

ἵεμαι ἵκω. 
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ὅλμος ὁράω ὅρμος Β. 
ὑβός ὕβρις--ὑγιής ὑγρός ὕδωρ ὕπαρ ὑπήνη ὑφαίνω. 

ῥάβδος ῥαδινός ῥᾷδιος ῥαιβός ῥαίνω ῥάκος ῥέπω--ῥδῥίπτω ῥήγνυμι 
Ε ῥῆνιξ ῥίζα ῥίον ῥοικός ῥύζω ῥῦμα--ῥυσός ῥύομαι. ΠΣ 

(ὁ) .: 
ἅγος. 

ἑτοῖμος ἑψιά, 

ἥβη ἡνία ἧπαρ. 

ὑμεῖς ὑσμίνη.. 

ὥρα. 

[ 

19, Αββιπ}] δ 0 Ὴ : 

(α) οἵ {186 ἔουπθὺ οοηβοηδηῦ : 

Οαυδυγαὶ 
νγθαϊςοπθᾶ : κ θοΐουθ ὃ ἔγδις, χ Ὀαἴογθ ὃ λίγδην ΟΥ̓ μι βρέγμα. 
ΒΠδυρθηθα δου τ: γ ἀκτίς νέκταρ οἶκτος φλύκταινα, χ λέκτρον. 
αἀϑηὐα ]δθθα : γ Ὀοΐουθ τ σάττω, Ὀθίογο ν δνοπαλίξω δνόφος. 

Θοηΐαὶ ᾿ 
γγθα Κοηθα : τ ἀπορὺν οὔϊο νουνο] ἕβδομος. 
δ᾿ Π]αὐοᾷ : Ὀοΐογθ Οιδδαγαὶ ἀσκός φάσγανον γλίσχρος, ΤΌ ΐΔ] 

λίσπος μέσφα ὀσφραίνομαι, μι, ἄσμενος κέκασμαι θεσμός πεῖσμα 
ὑσμίνη, ς λισσός. 

δαύδαγα!βθα : ὃ γλυκύς. 
ΤΌ ϊα] 

γγοα κθηθᾶ : π᾿ ἄβδης ἤμβλακον, ᾧΦ Ῥοΐοτα Τήπρτιὶ βράσσω βράχε 
βρέγμα βρέμω βρίθω βρύω βλάβη βλαστάνω. 

ΒΠΔΥΡοπΘα : βὶ θΡοΐουθ ν στιλπνός, ᾧ Ὀθίοτθ τ ἀποσκολύπτω. ἅπτω 
λίπτομαι σκάπτω σκηρίπτομαι χρίμπτομαι. 

ῃδ5δ 1564 : π᾿ ὄμμα, β Ὀοΐοτο ν ἀμνός γυμνός σεμνός τέρεμνα, ᾧ Ὀδ6- 
ἴογθ ν ῥάμνός. 

“ρον νον 

Ῥοΐοσ Θϑηύαὶθ ὈΘοΟπμΊ65 ν βροντή γέντο τένδω τύντλος, δα 50 
Ῥοίουβ οὐἹρῖηδὶ ᾿ βαίνω. 

; Ῥαδίογσβ Τληρυδ]85 ὈΘΟΟΠΊ6Β Ὑ ἡ κάνοι γλήχων ΟΥ βὶ βραχύς βρέταΞ:-- 
᾿. βρότος ἐμβραμένα βλήχων βλίτον βλίττω βλώσκω. 

ς ΘοΙΡ οὔθ βίη ]αύθα Ὀϑίοσθ Τήαυϊαβ: ρ ἐπίρροθος (ἀπ 80 
ζάλη ΞΞ "ξέλλη, ᾿ζέσλη), ν ἐννέα ἕννυμι ζώννυμι κίκιννος κοννέω, 
μ' ἄμμες κομμόω. 

Ε οοτηρ θύθιν δββϑιτη]αῦθα Ῥίον Τήηριιδ!β: ἀναρρύω ἐρρηνοβοσκός-- 
Ι " πολύρρηνος περιρρηδής ἐλλεδανοί. 

50 σι ἃ γοναὶ ᾿ηὐθυνθηΐηρ : ν 15 δδϑιτη]αῦθα ὕο ΟΠ] ηρ ΟΥἹΡΊΠ Δ] 
Ὑ Ὑυμνός, μι ὕο ΓΟ] πρ ν νίν. 

νά οὐ) τυ 



150 ΕΤΥΜΑ͂ ΘΡΑΞΕΟΘΑ. 

(Ὁ) οἵ ὑπο Ἰαύδον οοπβοηδηῦ : 

ΤΘΏτΙ6Β : ; 

ΑἸΌΟΥ ς: τ 5 Δ] 1564 σπιλάς σπολάς, ῖῦῃ Μοίανμοββ (24). 
ψιάζω; π᾿ ἰ5 γϑθακβηρᾶ ἄσβολος, ἀθη α 564 στάδιον στροῦθος. ἡ 
δου ΟΥἹΡΊΠΔ] ς: Καὶ 18 γθακοηθα Ὀθίοσθ ρ γράφω γρῖφος Ὕρομι 
γρύτη, ἃ γλάφω γλύφω, ν γνόφος; κτ 15 θα Κοηθα ἐρίγδουπος. 

αἴδου μὶ ἃ ΤιΔΌΪΔ] 15 νγθωκθηθᾶ : π᾿ ἴαμβος, ᾧ ἀτέμβω θάμβος κίμῃ 
κόρυμβος κράμβη--κρομβόω ὄμβριμος ὄμβρος στέμβω στόμβος στρ! 
βος τύμβος. 

ν 15 Ἰαθάροιβθα δἱδου. ἃ ἐλλός δυιρϑῦ. ὄλλυμι, δηᾶ εἴον οὐ 
λάρκος. 

ἵ αἴδου ρ ὈΘοοη65 ὃ ἔρδω. 
ΠΡΙγϑηὺβ ἃ’ 6 ΘΟ ΡΠ] θυ δβϑι τη] θα : 

ς αἴξου ρ ἄψορρος ἔρρω ὄρρος ὀρρός, μι κρόμμυον. 
Ε αἴϊεον κ ἴκκος μικκός, ν ἐννέπω ἐννοσίγαιος, ς ἐπίσσωτρον. 

1 οἴνου ἃ ἅλλομαι ἄλλος φύλλον, ν ἔννηφιν, ς νίσσομαι πτίσσω. ᾿ 

50 1 ὦ οΘοηβοηϑηῦ 1ηὐουνθηΐηρ' : καὶ ΔΥΟΥ οΥἹρΊηδ] Ὑς 15. Ὑγθδ θην 
μίσγω; εἴδει οΥἿΡΊηΔ] θς 15 ἀβριγαῦθα πάσχω. 

(ὁ) οὗ Ῥοΐῃ οοπβοπδηῦβ, ὅπ ἢνβὺ ἃ ἀαὐϑαχαὶ οὐ Ῥϑηῦαὶ, {116 56 
ὁν ἢ: 

(1) Ἔ ῬΘΟΟΙ6 σσ᾽ τέσσαρες, ΞΞ- Ἰηϊ 18] ς σάκος σαργάνη σεῦτλον ὁ 
ΟΥ̓ Τοῦ. Αὐὐ. τ τηλία τῆτες τύντλος τυρίσδω. 

(2) Τϑηυΐβ οὐ Αϑρίγαῦθ - ἢ Ὀθοομθ σσ΄: 
κὶ ἀίσσω ἀοσσητήρ δράσσομαι ἐνίσσω κολοσσός λεύσσω λύσσα νύσσ 

ὄσσα ὄσσε παιφάσσω πάσσαλος πέσσω πίσσα πτήσσω τάσσω φράσσ 
φρίσσω. 

χ] ἀμαρύσσω γλῶσσα θάλασσα-θρασσω πτύσσω ταράσσω. 
τῇ ἐρέσσω κρόσσαι πρόσσω τόσσος, -Ξ- ἸιϊΟϊδ)] ς σά. 
θ᾽ βῆσσα βυσσός κίσσα κισσός μέσσος πάσσω πλάσσω. 800 κνίσηξ 

ἢ κνίθ)η. ἽΝ .. 

Μράϊδ - 2 Ῥθοοιηθ ὕ: . 
γ] γλάζω γρύζω Δ. ἐμπάζομαι ζάω λάζομαι μᾶζα ὄζος πλάζω ῥέζω Ἀ. 

στάζω σφάζω φύζα. Ἢ 

δ᾽ ἄοζος ζα- μαζός πέζα πιέζω πρώιζα--χθιζός ῥέξω Β, ῥίζα σχάζω Ἀ. Β 
χάλαζα χέζω. ἫΝ 

ᾧ 

20. Ῥιρϑι τη] αὔϊοι : ὅο ὡνοϊᾶ 

(α) ΘΟΠΟΌΣΓΘΠΟ6 οὗ ΒΙΠ 1180 Θϑηὐδ]5 : ΗΒ 1] ὔϊοη οὗ 

τ Ὀθΐογο τ ἀριστερός κύστις μυστίλη οΥ θ ἀέσθω ἄσθμα. 
ὃ Ῥοΐογο τ ἵστωρ μαστός μεστός ὀνοστός ὕστερος ΟΥ̓ θ ἐσθίω. 

θ Ῥεΐογβ τ βλαστάνω οἵστρος ΟΥ̓ θ ἰσθμός ὀλισθάνω. 

(0) Ταχύωροβιθιοη οὗ Τα 145 : ἈᾺλ Ὀθοοιηθ νὰ ἀμάνδαλος, νν ὈΘΟΟΙΏΘ Ι 
λίκνον. ᾿-. 
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ἢ (ο) ᾿ιχταροβιύϊοη. οἱ ̓Αδβριγαῦύθβ : 
τς (1) [86 ἢυβὺ 15 βΒῃδυρθμῃβθᾶ : 
Σ ΧΧ καλχαίνω, χθ κόθορνος λέκιθος--ἡ σκεθρός (Δι 50 οΥἱρίηα!ν κίττα 

κνίση), χῷ κέπφος κεφαλή κοῦφος. 
θχ τεῖχος, θ0 τεθμός τῆθος (ἀπ 50 τηλεθάων), θῷ τάφος Α. τάφρος 

᾿ τέφρα τύφω (ἀπ 50 ΟΥἸΡΊΠΑ]]ν ἀτέμβω). 

᾿ φΦχ παχύς πῆχυς πτυχή, φθ πάρθενος πείθω πένθος πίθος πόθος 
πυθμήν πυνθάνομαι, φῴῷ ἀπαφίσκω. 

; 50. σὴ ἢηΔ] υγθωκθηΐηρ (28) ἴοι βῃδυροπίηρ οἵ ἐμ ἢγβὺ 
; πρφιμὴν χφ κόβαλος, θχ τρύγη τρύξ, φχ. πέλαγος πυγή πύργος, 

φθ πύνδαξ. ; 

λ ΜΟΥ τἄγοὶν ὑπ ἢγνϑῦ δβρίγωΐθ 15 σσθακθηθᾶ : χθ ἀγαθός, θχ δολιχός, 
ὲ φθ βόθρος. ἷ 
Ἐ (2) ὑπ βθοοῃᾶ 15 Βῃδυρθῃηθᾶ : 

χθ χατέω, θχ θύλακος (πα 50 ἴδον ἤπ8] δβρίγούϊοῃ, 29, θριγκός), 
θφ θάπτω, φχ φύλακα, φθ φάτνη. 

ΜΟΥ ΤΆΥΘΙΥ ὑπμ6 Βθοομᾶ δβϑρίγαῦθ 15 υγθαοηθ : θχ θέλγω θιγγάνω 
φχ φεύγω, φφ φέρβω φλίβω. ; 

ΐ 

21, Αϑρίγδύϊοι οἵ Τϑητβ ΠΥ ρ ἢ πΘΙρ  θουτηρ ΟΙΠ]Π δὴ οὐ 1 απ] : 
(α) Ῥυβοθάϊηρ ς δϑρϊγδῦθβ 

ς κ ἔσχατος ἰσχάς ἰσχίον σχαδών σχάζω Α. Β, σχεδία σχελίς (οἵ. 39 
χαμαί οἴο.). ᾿ 

τ σθένος. 

π᾿ σφαδάζω--σφονδύλη σφαῖρα-σφῦρα σῴφάλλω σῴφαραγέομαι-σφριγάω 
ς σφήξ σφίγγω. 

(Ὁ) ξο]]ουσίπρ ρ ἀϑρί γαῦθϑ 
κ βληχρός λέχριος μέχρι (οἷ, 29)." 

τ θρῖδαξ--θρῖναξ--θρῖον θρίψ θρύπτω νάθραξ. 

(ὁ) ΣοΠονίηρ ν ἀϑρίγαύθβ (οὗ, 29). 
κ ἀράχνη ἄχνη Β. λάχνη λύχνος πάχνη πρόχνυ συχνός τέχνη. 

π᾿ αἰφνίδιος--ἀκραίφνης--ἄφνω. 

50 Ὀοΐοσ μ: κ αἰχμή ἰωχμός λαχμός. 

; 

Ἷ 

99, Αββὶ δ] ὐϊοη οὗ Θϑηῦδὶ Ὀθἔου ἃ 610586 σΟΥΕ] : 

(α) Ὀδΐουθ ι: τ ἀνεψιός διαπρύσιος εἴκοσι ἑψιά κάσις λάσιος πέρυσι πόσις 
τηύσιος, θ διπλάσιος--πλαίσιον ἐρυσίβη ἐρυσίπελας. 

(Ὁ) Ὀοΐογθυ: τ ἀήσυρος πίσυρες σύ συρβηνεύς σύρω. 

928, Μοοε!βαύϊοι οἵ ΚΕ: 
(α) υ ἔτοτῃα. ἔξε (οἴ. 31) Ῥδΐοσθ οοπβοπδηῦ : ἀυτμή πέρυσι τηύσιος, δα 

οἰ ηΐπρ τ ργθοθάϊηρ γονγ6] ἐνιαυτός εὐλάκα εὐλή εὔληρα 
οὗτος. 
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(Ὁ) υ ἔγοιῃ αὶ Ῥϑΐουβ Ξ " 
ψΟΥΤΘΙ : εἰλύω, ἀπολαύω αὐάτα αὐερύω, ἀκούω λούω. μ 
οομβοπϑηῦ: γαῦρος θαῦμα καλαῦροψ πιφαύσκω ταλαύρινος χαῦνε 

πλεύμων. : Ἢ 

24, Μούαθ518 : 

(α) οὗ νουγϑὶ - παπᾶ : 
(1) βαρ] Μούανθϑίβ : ἔγοτῃ οὐἱρίηδὶ 

ἂρ ἀραιός ἀτραπός βραδύς κραίνω κραιπνός κράμβη κραταίλεως κρε ΝΠ. 
ῥαιβός ῥάπτω τράμις τρασιά φράσσω. : 

ερ ἀρέσκω βρέφος ἐρέσσω κρέκω ῥέξω Δ. Β, ῥέθος ῥέπω τρέπω τρέ ῥω. 
ορ ἀβροτάζω βρόμος Β. βροτός γόγγρος θρόνος κρομβόω κρόταφο 

κρότος κρότων πρόξ πρός ῥοφέω στροῦθος χροιά χρόνος. Ὗ 

ῃυῃρ ἀντικρύ ὀρύσσω ὀφρύς τρύβλιον φρυάσσομαι φρύνη. 

αλ ἤμβλακον κλαίω λαπαρός λαπίζω λάφυρα πλάδη πλάζω πλάι; ᾿ 
πλατύς Β, φλαῦρος, ἄλ λᾶας. 

ἐλ ἐλεφαίρομαι ἐλλεδανοί φλέω. 

ολ ἐπίπλοον κλόνος χλούνης. 

υλ γλυκύς λύκος. 

αν κνάπτω, ἂν μνήμη. 

εν κνέφας. 

ον δνοπαλίζω νόθος. 

Ὁῃῇῃ7Σν κνυζάομαι. 
ἘΠ γγΙἢ νόον] τηοα!βοα Ὀγ ὑπ6 Παπῖάᾶ (11) ὅο 

: ἔγοι ΟΥΡΊΠΔ] 
ερ ἀχράς βραχύς κράνος ὀρθόκραιρος ὄστρακον ῥάβδος στράπτω 

ραίνω, ορ δράκων ἐμβραμένα κράνον ῥάκος στρατός. 

ελ γλάγος εἰλαπίνη λάσιος πλάθω, οὰ λάμπη. 
εν γνάθος. 

: ἔτοτη ΟΥἹΡΊηΔ] 
ἂρ ἀρι- σφριγάω, ερ κρίνω στριφνός τρίβω, ορ ῥίζα, υρ κρίκος. 
αλ κλισίη χλίω, ελ βλίτον. 

υ : ἔγουη ΟΥἹΡΊΠΔ] Γ 
ερ διαπρύσιος πρυμνός, ορ ἀμαρύσσω φρύγιλος. 
ελ ἀναβλύω. 

(3) ἢ νονγοὶ Ἰθῃρύποηθᾶ ὈΥ ὑπ6 Πα] (3) : ἔτότη οὐἹσῖπδ] ἥ 

ἂρ ῥηίδιος χράω, ερ ἐρῆμος ἐροιροβΟσ ΣΡ κρηπίς πρήθω ῥῆμα, 
ορ βιβρώσκω δρώπτω ἐρωή Β. κρωβύλος κρωπίον κρωσσός ῥωδιός. 
στρώννυμι, υρ τρυτάνη. ᾿ 

αλ κάχληξ λήμη τλῆναι, ελ λῆνος πλησίος σκληρός χλῆδος, οἁ βλώσκω. 
κλώθω. τς 

αν θνήσκω, εν γνήσιος, ιν νίκη πνίγω. ᾿ 

εμ. τμήγω. 
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(4) νυ δ νοῦγθ] Ὀούη πιο! ῆθα δηα Ἰοπρυποπθα Ὀγ ὉΠ Πχαϊᾷ : ἔο 
ἅ (Ἰοη. ἢ): ἔτότη ΟΥἹΡΊΠΔ] ε γρηΐς πράσσω, ο τρανής. 
τ: ἔγομη ΟΥ̓ΘΊΠΔ] α ἔριθος τάριχος φρίκη σκνίψ, ε δριμύς κριϑή κριός 

πρῖνος πρίω ῥίνη ῥιπή χρίω ἄγλιθες ῥινός σκνιπός. 

Ὁ ἴτοπ ΟΥΡΊΠΔ] ε γρῦ ἐρύκω, ο γρῦλος δρῦς. 

(6) οὗ Ππαυϊὰ - σον] : ἔχου οΥἹρΊη δ] ' 

᾿ς ρᾶ ἄρδις ἁρπάζω, ρε ἕρμα Α., ρο ὄργυια πόρκης φόρμιγξ, ρι κίρκος, ρυ 
φύρω. ; 

λα ἄλπνιστος ἀλφάνω ἀλῴφός βαλβίς, λε ἀθέλγω ἀσελγής, λο πόλι:-- 
πολύς φολκός. 80 ἴγοιῃ λε νι τηοαϊποδύϊοῃ (11) ἄλγος, 

να ἄνθραξ, νο ὀμφαλός χοῖνιξ (-Ξ- ̓ χόν-Ειξ). 

᾿ (6) οογρΙοχ Μούαθϑϑίβ ᾿πνοϊνίηρ ἃ Πα υ] : 

οἱ 2 Ἰούθουβ νάρθηξ, οἱ 8 δίφρος κάμινος μέλος πνύξ τάφρος, οὗ 4 ἀμιθρός 
: ἐπηγκενίδες. 

(α) Μούαὐμοθϑὶβ οὗ ποη- Ἰαπ]α8 : 

(1) οἷς -- Μυίΐο: 

τὶ ὈΘΟΟΠΊΘ ξ: ἰξός ξαίνω ξανθός ξεῖνος ἕερός ξέω ξίφος ξύλον ξύν 
υρόν. 

σπ Ὀδοοιηθ Ψ: δέψω ψαθυρός Ψψαίρω ψακάς ψάρ ψέγω ψευδής ψέφος 
ψηλαφάω ψιάζω ψιλός ψίνομαι ψόα ψόλος ψόφος ψύλλα ψυχή. 

τς ΟΟΆνΘΙΒΟΙΥ. οὗ Μαΐδ - ς: ἔσχατος. 
(2) οὗ ἔξε ἰηἴο εὖ (23) εὕδω εὔκηλος εὐνή εὖνις εὐρύς εὔχομαι εὕω, ΞΞ αὖ (9) 

Ϊ αὐδή αὐλή--αὐλός-αὔσιος αὔξω. 

᾿ς (8) οὗ οοπβομδηΐβ ἢ νον] Ῥούνγθθῃ ἀπέσκης σκοπέω, πὰ ψ ἢ 
οοηϑοηδηῦ 8150 Ὀθύνθθῃ σπάλαξ. 

(4) οὗ ἀϑρ᾽γαύϊοῃ : 
χδ Ὀθοοιη8 κθ κριθή, δια 50 κισσός. 
τχ Ὀθοοιηθ θκ θράσσω. 
τῷ Ῥθοοτηθ θπ θάλπω θεράπων θρύπτω τέθηπα, οὐ θβ θύμβρα. 

᾿ ὝΨΨΌΡΗΝΟΝ ΝῸΝ Εν πὰ δος, ", 

Ὗ .» ᾿ 

6. Τα δοῖβθηι : ομδηρσο οἵ ρ τολ: ' 

᾿(α) ᾿π1018] : λαιψηρός λακίς λάσιος λέγω Β. λέκιθος-ὁ λέπω λῆνος λύπη 
λύσσα. 

(Ὁ) Ῥούνγθοῃ γονθὶβ : ἀγέλη ἀκαλήφη ἄλη γογγύλος δέλεαρ δηλέομαι 
Ὶ δολιχός ἐθέλω εἰλέω ἐλαφρός ἑλεῖν ἠμαλάψαι θάλασσα θειλόπεδον 

θολός καλύπτω κελαινός κελαρύζω κῆλον κολάπτω κολοιός κολοφών-- 
κολυμβάω μέλαθρον μέλω μῆλον Β. μῖλαξ--ὁ μολοβρός μολύνω μύλη.-- 
μῶλος--μῶλυς ὀβελός οὖλα οὐλή πόλεμος πτίλον σάλος σέλινον σκάλοψ 
σκολοπένδρα σκόλοψ σμῖλαξ σταλάσσω συλάω τηλύγετος τολύπη ὑλάω 
χάλαζα χάλις χελιδών χίλιοι ψηλαφάω. 

(6) δέου οοηβοπδηῦ : ἀθέλγω ἀλδαίνω ἀλκή ἄλπνιστος ἀμαλδύνω ἀμέλγω 

ἀμολγῷ γέλγη δενδίλλω ἔλδομαι ἐλθεῖν θάλπω θέλγω κέλλω κυλλός 
ὁλκός ὄλλυμι πάλλω σέλμα. 

᾿ ' 
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(4) αἴξ. οοῃβοηδηῦ : ἀμπλακεῖν ἀφλοισμός βλαστάνω κἀχληξ κλα. 
σομαι κλάω κλέπτω κλίβανος κλώζω ναύκληρος πλάδη πλέκω ὁ λέ 

φλέγω χλῆδος χλούνης. ᾿ 

26, Τθοη δ 8:1 : σθ 180 συ θιγα! ρ8] Δ 0111564 : 

(α) κ᾿ (ἴον κ) Ῥθοοιηθϑ τῇ (19) Ξξ τ (32) Ὀϑἕουβ 
α πάντα ποταίνιος, ε πέντε τὲ τέλλω τέλσον τέσσαρες τευμ' 

τῆλε τηλύγετος, ι τινάσσω τίς- τὶς τίω, υ ἄντυξ. 
1αυϊα ἄντλος τέτμον. 

(Ὁ) γ᾽ (ἴον ὙΕ) Ῥθοοιηθβ δ, (19) ΞΞ ἵ (19, ἀϊα]θοῦϊο) Ῥϑέογβ α ἐπιζι 
ἔάψ, οὐ ὃ (82) Ῥοΐογβ 

ε δὰ (-Ξ- ᾿δέα) δέλεαρ δελφύς δεσπότης δεῦρο ὀδελός, ἡ δήλομαι, ὁ 
υ δύπτω. 

Ἰταυᾷ ἐδνόομαι. 

(6) χ.} (ἴον ΧΕ) Ῥϑοοιηθβ θ᾽ (19) ΞΞ θ (32) Ῥοΐουθ 
α θάλλω, ε ἐθέλω θερμός-- θέρος. 

27. ΤἸΔὈΪδΠ βιὰ : καὶ τ πὲ (19) τ ππ ἵππος ὅππως -- π᾿ (86). ---Τπ ἵππ ῳ. 

ἀλλοδαπός θεοπρόπος ἐπιζάφελος ὉΠ6 ΕΚ ῬΘ]οΠΡΒ ὕο 0Π6 ἰουτηϊη δῖ ἽΟ. ἐν 

(α) κ ΞΞ,ι π᾿ Ῥοίουβ Ρ 

α ἀσπάλαθος ἔμπαιος ἧπαρ πάλαι--πάλιν πάρνοψ πατάσσω σπα Ἂν ,» 
ἐνοπή πάομαι. Τῇ 

ε δυσπέμφελος ἕσπερος θεσπέσιος πέλω πέμπε πέσσω πέτορες σπένδι 

ο (ω) αἴπολος ἀλλοδαπός δρέπω ἐννέπω ἕπομαι ἔπος ἐρείπω θεοπρόπ 

ἵπος λάμπω λείπω πέπων Α. Β. ποινή πότμος ποῦ σποδός τόπος 1 
τρέπω. 

ν ἀσπίς Α. νώροπι πινυτός πίσυρες σπινθήρ. 

υ ἄμπυξ πύανος σπυρθίζω. 

τ ἰάπτω μάρπτω πτήσσω ῥάπτω. 

ρ ἐξαμπρεύω πραπίδες πρίαμαι πρῖνος, ν ἰπνός. 

ὙΥ10} ποία θβὶβ σκ τε σππεΨ ἑψιά ἵψ ἱψός κομψός “- 
ψηλαῴφάω ψιλός ψόφος. 

(δ) ὙΕ ΞΞ β Ῥοΐοσβ 
α βαίνω βαιός βάλλω-βάλανος βάπτω βάραθρον βάραξ βαρύς βασ 

βάτος κρέμβαλα λαμβάνω σκιμβάζω, ἃ ἀμφισβητέω ἥβη. 

ε ἀμορβέω βείομαι βένθος ὀβελός σβέννυμι σοβέω, ἡ ἀκριβής. ϊ 
ο (ὦ) ἀμείβω βοή βολβός βορά βόσκω βουβών βούλομαι βουνός βῶλ 

ἐγκομβόομαι θόρυβος κολοβός ῥαιβός σέβω στείβω στίλβω ΤΡΙΒΟΝ 
φέβομαι φέρβω φλίβω. 

νυ βαλβίς βία βιός. 
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υ βύρσα βύω πρέσβυς. ἔ 

τ νίπτω (19), ὃ βδέω ῥοϊβδος--ῥύβδην. 
ρ βραβεύς βραδύς βρέφος βρέχω βρόχος βρύχω ὄβρια ὕβρις, ἃ βλέπω βλῆρ 

στρεβλός, ν (19) ἀμνός γυμνός πρέμνον. 

(6) ΧΕ ΞξΞ φ Ὀοΐουθ 

: 
ἱ 

α ἀλφάνω νίφα φαίδιμος φαιός, ἃ λωφάω. 
ε ἐπιζάφελος φέρτερος, ἃπιᾷ 50 οΥἱρίπα}]ν (6) φθείρω. 
ο (ω) κάρφω νήφω ῥάμφος στρέφω φοῖβος φοῖτος. 

ν ὄφις, υ φύλαξ. 

Ρ ἐλαφρός τέφρα φράζω, ν ἀφνειός λοφνία μόρφνος δι 850 ΟΥ̓ΡΊΠΔΙΥ 
άμνος. 

, Υρακϑηΐηρ οὗ ἔπδ] οοῃβοηδηῦ οὗ γτοοῦ : οἵ , 
κ θυγάτηρ κραυγή--κρίζω μάγειρος-μᾶζα μίγνυμι ὄρτυγα ψέγω, 
Χ σιγαλόεις σιγή σίζω. 

τ διάζομαι (19). 

π᾿ καλύβη κρίβανος, Φ ἄραβος κρωβύλος---κύυρβίς λάβρος. 

ΡΟ Ὅστις Ψψοὺ 

ἴ 

. Ἀδρινδθϊοη οὗ ἤπᾶ] οομβοηδηῦ οὗ γοοῦ : οἵ 

κ ἀδαχέω ἄχυρα δέχομαι ἰχώρ καγχάζω κιχάνω μάχαιρα-μάχη μόρυχος 
νύχιος νωχελής ῥέγχω ῥύγχος τεύχω--τυγχάνω ὠχρός, Ὑ ἐρχατάομαι-- 
ὀρχάς ῥαχία. ἣν 

τ ἀμιχθαλόεις, ὃ ἀγαθίς. 

π᾿ ἄφαρ ἀρκοῦν δυσπέμφελος ἐὐαϑηστά μορφή πέμφιξ σαφής τρέφυω-- 
τροφαλίς. 

“Ψψν  Ξ-σσΊει', 

Ὁ ΤΟΒΒ: 

1. γοοδίιο: 

,, ον 6 1-Βῃουύθηϊηρ : 

(α) 5μογύθηϊηρ' οὗ γσονγθὶ Ὀθίουθ γ ουνοὶ : 
ἃ ([οπ. ἡ) Ῥθοοιηθϑ ε Ῥϑΐουθ 

ἃ θέα, ὦ ἕως Α. λέως νέω Β. προπρεών δια 850 ἐώρα. 
ι γέγειος--γείτων κλείς λεία παρειά, υ λεύω πρευμενής. 

Ἢ ὈΘΟΟΙΏ6Β ε Ὀοἔοσθ υ ἐύς εὖτε. 
ὦ ὈΘΟΟΙΏΘΒ ο Ὀαΐογο ἃ ὄα, ι φθόις. 

(Ὁ) 5ῃογύθηϊηρ' οὗ τοοὔ-νουνεὶ : 
ἃ ἄγος ἄγω ἄδος ἀκᾶ ἀκίς ἀλαός ἄνεμος ἐπιζάφελος ζάκορος μακρός πάγος 

πάλαι πλάξ πτάξ σκάλλω χάσκω χατέω. ϑ τ σ υεν νον. 

ψ-υ 



τό ς ΕΤΥΜΑ͂ ΦΒΑΞΟΑ. 

[ ἀεσίφρων ἄπλετος γέῤῥων ἔθος ἑκών μέδω μέρμερα μέτρον ἕερ ς, ῥέ 
στερεός. “Ἢ 

ὦ βλοσυρός βολβός λοβός Β. “μόλις μοχλός ὀφείλω πολύς. 
τ δίψα ἱκανός ἴτυς πίτυς. 
Ὁ ἐγκυτί σύ. 

31. Οοταργθβϑίοῃ οὗ στοοῦ : 1οϑ8 οὗ τϑᾶϊοδὶ ε Ῥθίουθ ἃ οἱοϑθ ψΟΥΤΟΙ. ΟΥ̓ 
οοπϑοηδηῦ : τ 

(α) 5τρ ἢ Ποούϊοη οὗ τϑάϊοδὶ ἀιρῃύποηρ : ᾳ 
ει δίω εὐδιεινός ἤια ἰθύς Αα]. ἴλη ἔλιγγος λιάζομαι λιτός σκιά τίω, 

δἰκη ἴζα)ησκω, ειἰθ πίθηκος ἃπα 50 κίττα, εἰμ, δύσχιμον- χίμαρον 
βίος. ἐἢ 

εὖ ἀλύσκω-λύω ἀμύνω-μύνη δύω νυστάζω περιφλύω ΟΣ “ 
ποιπνύω στύω φύω, εὖὐκ γλυκύς ἐνδυκέως λυκάβας-λύχνος, εὐγ ξι 
λυγρός ἃπα 50 φύζα, εὐχ τιτύ(χ)σκομαι, εὐνθ πυνθάνομαι, 81 
εὖὐλ ΞΞ αὖλ (9) γύλιος. Ἵ 

50 ὁ (7) 15 Ἰοϑῦ ἴῃ 
οι ἴα, οικ πικρός, οὐχ ἴχνος στίχος, οιβ λίψ στίβη. 
ου λύθρον ῥύμη χύτρος. 

(0) 1ο55 οὗ ε Ῥοϑΐουβ ἃ οοῃβοηδηῃῦ ; ἴῃ 
εκ θέσκελος δα ; 580 ἐγγύς, εχ ἀσχαλάω-ἰσχύς, ετ ἀυτμή 

πτηνός- πτῶμα, β ἀμφισβητέω. ᾿ 
ερ ἀπουράς εἴρω Α., ελ ἀμβλίσκω ἀμβλύς βλίττω ἔπιπλα, εν γίγνομ 

πέφνον, εμ, ὄγμος. 

ες ψάω δια 80 (σ)ετάζω. ἣ ἣ 

Π. Οομβομδηΐα : 

82. Τιοϑ8 οὗ οὔθ οἵ ὕννο οοῃϑοηδηΐδβ : 

(α) οὗ ὕπ6 ἕογτηδν (οἷ, 88) : : 
κ Ὀοΐουθ μ ὑηϊΐέ. μέλαθρον, ς ἑηϊέ. (ἀ]Δ] Θοὐ]0) σύν, σξ ηιοά, Δ: 

ο Ὑ Ὀδἴογθ ὃ ἑηϊέ. δοῦπος, θ ηιεά. στροῦθος, μι ηνεα. σιμός. 
9 Ῥοΐουθ ρ ηιεά. ὄναρ (2), μι ηιοά. ἀμφίσμαινα. ' 

πὶ ὈΘΐου ς ἐγζέ. κατα-σώχω (σ)άμαθος: β Ῥοΐοτθ ς ηιοα!. γαυσός. 
ν Ὀοΐουθ ς ηιοώ. εὔχομαι (ΞΞ ̓ εὔν-σκομαι). 

᾿ 5 ὈΘἴου 6 
κ ὑηϊί. ἐγ-κάρσιος ἐγ-κυτί κάμαξ κάπετος καρπός Δ. κάρφω κεδδι 

κίδναμαι κείω Β. κέλαρύζω κέλυφος κέρτομος κεύθω ΜΝ ἢ κηλ, 
κῆτος κίμβιξ κοέω κολάπτω κόλυθροι κόνυζα κόπτω κόρδαξ κορδύ 
κόρυζα κυκάω κύλλαρος κυλλός κυρίσσω κῶας κώψ, κληΐς κνό (πῇ 
κνέφας» κνίψ κνώδαλον κρέμβαλα κρηπίς κρίνω ; πιο. ἀκαλής 
ἄκαρνα ἀκούω προΐκτης. Ὧο0 Ὀοίογθ Ὑ (οὐυἹρῖπδὶ κ) ὁηδέ. 19 ΒῸΣ ᾿᾽ 

Ὁ 

ν 
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ἶ, (ουϊρίμδ! κ, 21) ἐμέ. χαμαί χάραξ χέζξω χόριον χρέμπτομαι, πιο. 
; γλίχομαι εὔχομαι ἀρχός, ἀμυχνός αὐχμός κάχληξ. 

ἕ τ ἰηϊέ. ταγγή ταγυρί ταῦρος τέγος τελαμών--τέλμα τευμάομαι τοπεῖον 
“ τύπτω τύρβη, τρίζω τρύζω τρύχνος : ηιοα. ἔγκατα (2). ὅο Ὀοΐοτοθ 
᾿ (οΥἱρῖπδὶ] τ, 21) ἑηϊέ. θάμβος θάομαι θέλυμνα θόλος θύρσος θῶμιγξ, 
᾿ θριγκός θρύον ; ηιεώ. ἀθέλγω. Βοΐογθ ὃ ηιεά. αἰδώς : θ (οΥἹρ᾽π8] δ) 
Σ ηιϑα. κριθή. 

ἡ π᾿ ἱηῖζ. ἀπο-πυτίζω ἐμ-πάζομαι πάλλω πέλεθος πέρθω περκνός πηδάῳ 
᾿ πῖλος πίνος πυρός, πνίγω πρέσβυς πρήθω (οἷ. 6); πιο. πέπλος. ὅο 
τὰ Ῥδέογθ βὶ ηιεά. τρίβω, ᾧ (οὐρῖπμαὶ π, 21) ἑηϊέ. φανός φέγγος 
ΕἾ φέψαλος φιμός φιτύω φυσάω, φρήν φρίγος φρυγίλος ; πιο. δέφω 
β ποιφύσσω (οἷ. 6). 

Ἃλ ἑμὲξ. λαγγάζω λαιός λάμπη λαπίζω λάρυγξ λοβός Β, λύγξ Β. 
ον ἐπὶ, νέος νεῦρον νέω Α.. Β. νίφα νόος νόσφι νυός νώγαλα νώροτι. 

μ ἑπϊξ. ἀπο-μύττω μάραγνα μάστιξ μειδάω μέλδομαι μέριμνα μετά 
μῆλον Α. μήρινθος-μηρύομαι μία μικρός μῖλαξ-- μόγος μόῦδνος 
μύραινα μύρον μῦς μυχός. : 

Ε ἰυϊέ. ἕ ἕξ ἡδύς ἱδρώς ὕπνος (οἵ. 353) ; πιοά. ἀείρω σιωπή, ἐννέπω. 

Ε Ὀεΐοτθ ἃ ὠιὶέ. λάσιος λάχνη λέκιθος--ὁ λῆνος λυγαῖος λύκος, ν ἡηϊέ. 
νίκη. 

(Ὁ) οὗ παβὰ] Ὀθϑίογθ τππὖθ (οἵ. 10) : οἵ 
γὙ- Ὀαοίοτθ κ διηνεκής λέκιθος--ἡ ὄκνος Β., Ὑ ἀστράγαλος, χ ἄχος ἔχις 

καχάζω κιχάνω τύχη. 

ν Ὀοΐοτθ ὃ σφεδανός σχάζω Β., θ ἀθήρ πεύθομαι πυθμήν. 

μ Ῥοΐουβ π᾿ δέπας ἐνοπή κόπτω κυδοιδοπάω λάπη τύπτω, β κολύβδαινα 
κυβιστάω ὄβριμος, ᾧΦ ἀμφιλαφής κορυφή στέφω στρέφω στυφελίζω 

, τάφος Β. ψόφος. 

(9) οὗ {π8 Ἰαὐῦϑι οοπβοηδηῦ : [055 οἵ βριγϑηῦ ἴδοι οοῃβομδηῦ : οὗ 

Ε αἴϊου 
κ (οἵ, 27) ἀποκαπύω ἀρτοκόπος καναχή κατά-κοῦ κηλίς κῆτος διῃη 50 

ἀίσσω ἀοσσητήρ, Ὑ ἀγαθός "γαστήρ γυρός δια 80 ἕζάω (19), χ ὀμίχλη 
σχαδών χωλός. 

' τ (οἵ, 26) τετίημαι, ὃ διά--δίζω--δίκελλα, θ θαιρός θάνατος. 

ς σαγηνεύω σαίνω σάλος σάλπιγξ σάννας σάττω σαυρωτήρ σέβω σειρινός 
σηκός σίαλος σιγαλόεις σιγή σίδηρος σίζω σίνομαι σομφός σῦριγξ 
σύρφαξ σῦς σωπάω, -Ξ- ΏοΥ. τ τύντλος. 

ρ δριός. 

1 αἴϊον 
ὃ δα- δαύω. 

ς κασσύω σάω. 

ὌΠ Ψ α  υ ν ΡΨ ΞΡ  ΎΜΞΕΟ αν 

, [055 οὗἉ ἰηϊ 18] βρίτϑηῦ ὈΘἔουΘ ἃ ὙΟΥΤΘΙ : 

(α) 5, 6Κ. ᾿ (18): 
ἀ- οορα]. -ἄμαξα--ἀμόθεν--ἄμυδις ἄεσα ἄμμος ἀνύω ἄσις ἄτερ. 

ἑάω ἔναρα ἔνος ἐτάζω. 



τυ 

τς8 ΕΤΥΜΑ ΟΚΑΕΟΑ. 

ἡμί. 
ἰκμάς. 

ὁ- ὀλοόφρων ὄλπις ὀρός ὄρπηξ ὀπαδός οὖδας οὖλος Α. 

(0) Ε: 
(1) οὔμουνγῖβο τϑρυθβθηὐθα Ὀγ΄ (18) : ἀλέη ἄλοξ εἰλύω ἤλιθα ἦμος 

ὥρα ἃπᾷ 50 ἄμπελος, δη!α ἴον ἰοββ οὗ ρυθορθάϊηρ ς (82) ἄσμι 
δος ἔτη-ς--ἐτός--ἴδιος ἶδος. 

(2) οὔμοσνιβα ἀπγθργοβθηὐθαᾶ : 
ἄγνυμι ἀπ-αυράω ἄστυ. Ἢ 
ἔαρ εἶδον εἴκοσι εἴκω εἰκών εἷλαρ-εἰλέω ε ἴργω-ἔργον εἶρος εἴρι ϑ 

ἐίση ἔλδομαι ἐλπίς ἐμέω ἔπος ἐρι- ἔρρω--ἐρύω ἔτος. """. 

ἠπίολος ἦρα ἠχή. 
ἰά-ἰαχή--ἰωή ἱνέω ἰξός ἴον ἰός Β. ἴς ἴσος ἱτέα ἰύ ἰωγή, δᾶ αἴνει. 

οὗ ρυθοθάϊηρ ς (32) ἵνις. -- 
ὄκνος Α. ὄνησις ὀργάω ὀρθός ὄρτυξ ὄσσα οὐρανός οὔρος Β. οὔθ θεΝ 

50 ἔγόοτα ΟΥΡΊΠΔ] ε (1δ) ΕΝ οἶκος οἷσος οἴσω οὐτάω. 

(ο) ., 6κ.᾿ (18): 
ἄβδη:-αἰπύς-ἄφνω- ἰάπτω ἀγής ἄκος. 

εἰνάτερες ἔτνος. 

ἢ ἥμαρ. 
ἴκτερος. 

Ὡν 

84, Τιοβ5 οὗ βρίγδηῦ Ὀθθύνγθθῃ γ Ουο 5 : 

(α) οὗ 5 Ὀούνγθθῃ 
α δᾶ εἰ ἄεσα, ο (ω) ἀοσσητήρ ΠΙΝΙΗΝ γράω κνάω χω Β;; ως 

ναίω ἋΣ 

ε ἃπᾷ α ἑανός ἔαρ κεάζω κεάνωθος, ο (ω) βδέω ζέω θεός νέομαι ξέω τ 
σπέος τρέω, ν θέειον. 

ἡ δῃᾷ ι ἠία ἠιόεις ἤιος. 

ο δη ι ὀιστός.---ωἡ δῃα ι ὑπερώιον. 
υ δηα ἡ ἵημι, ο ἰός Β. ἰότης ῥίον.---αὖὐ ἃ! ο βαιός ἐρυσίχαιος φαιόν, ε 

δια α εἰαμένη. Ἢ 

υ δηά α μύα, ο (ω) ἐρύω κρύος μῦών νυός ξύω, νυ μυῖα. --ευ διὰ ὦ γεῦι 
εὕω ; ουὅ δηῃᾷ ὦ κρούω. ᾿ "“. 

(0) Ε Ῥούνθθῃ ν ἐν. 
α δῃᾷ α ἄανθα ἀάω οἵ. αὐάτα-ἄτη, ο (ω) ἀγλαός θάομαι λάω Α. 

φάος, ι ἀίω Β. πάις τριχάϊκες γαίω παίω, υ βαΐὔζω, 566 τ 
([οῃ. ἡ) πᾶ ι κληΐς ληίη-λήιον παρήιον. ᾿ 

εδιηᾷ α ἐάω ἐννέα κρέας φρέαρ, ε θέειον δια 50 δεῖ, ο (ω) ἐόλει 9 
κλέος νέος πλέω πνέω ῥέω συφεός χέω, υ δείελος ζειά σείω χειά. 

ἡ δηᾷά ε ἠέ. ᾿- 
ο δῃᾷ α ἀκροάομαι δοάν, ε κοέω, ο θυοσκόος μνόος σόος χνόος, κ᾿ ὅι 

κοῖλος λοιμός ποιέω στοιά, ἐ. 

«ΓΑ 
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ι δηᾶ α μιαίνω, ο βίος δῖος κριός, ὦ ἃιἴΌΕΥ 1055 οὗ ς (32) σιωπή. ---αι ἀπᾷ 
ε αἰεί, ο σκαιός ; εἰ ἃπᾷ ο βείομαι λεῖος. 

( 1 Ὀοθύνθοθῃ 
α ἃπᾷ α ἄαπτος, ἡ ἄητος, ι ἀίσσω. 

ε διὰ α δέατο, ε δέελος, ο περίνεος, ὦ ἕως Β. 

ο δα ἃ στοά. 

υ δια α ἰάπτω ἃπα 80 δείδω (ΞΞ ᾿δείδοια). 
υ ἃπᾷ ο ἀμφίγυος, ὦ μύωψ. 

Ἢ 
ὃ 

ἣ 
- 

, [ο55 ὑπγοιρἢ ΤΙβϑι τη] αύϊοπ (οὗ. 20) : οὗ ᾿ 

() {86 Βσϑὺ οὗ ὕνγο 5: τα] ΘΟΠΒΟΏΔΗδΒ : 

(1) ἐπ υϑὺ οὗ ὕνγο ρυυθξαγα!β βοραγαύθα Ὀγ ς: κσκ δειδίσκομαι διδάσκω 
δίσκος ἐίσκω ἴσκω λάσκω, ὙσΎ μίσγω, χσκ τιτύσκομαι. 

Ε. ᾿(2) ἃ Ἰαπα αἰΐου οὐ Ῥθίουθ ἃ οοῃβοηϑηῦ, ὑπΥοαΡἢ ἃ Πα πᾷ ἴῃ 616 
Ἢ Το]]ουγΐηρ 5Υ118016 : Ἃρ ἀφ(λ)αυρός, λλ γ(λγάγγλιον ἔκπ(λ)γαγλος 
ἔ πί(λ)ύελος, νν ὀ(ν)θνεῖος. 

ο΄ (8) 1τπἰ 18] ἀβριγαύϊοι ὑπο ρ ἢ δῃ οβρίγαῦθ ἔο]]ονγίμρ,, ᾿ τϑρυθβϑη ϊηρ 
ς 5 ἔχω ἰσχάς, εὐθύς ἠθέω, ἀφρός ὄφρα, διὰ 50 ἀπαφίσκω ὀλοφυκτίς. 

1 Ε ὄχος, ἔθος ἐσθής ἰθύς ϑιιθϑῦ. ἰσθμός ὠθέω. 

ΐ (Ὁ) ὑπο βυβὺ οἵ ὄνγο β' τ]ῶν ΒΥΠΑΌ]65: ὅπ ἤΠ8] 50118016 οὗ ὑπ ἢνϑὺ 
Ἶ μια] οὗ ᾧ δοιῃροιπα Ἰοϑὲ Ὀθίου ἃ οοῃβοπδηῦ 51101181 ὅο ὑπαῦ ἴῃ ὅΠ6 
Γ΄ ἢμδ] 5.1Π18016: 
: ἑλί(κο)-χρυσος πο(τι)-ταίνιος σκίμ(πο)- πους κοδύ(μο)-μαλον. 

50 ἢ οοτηρομηβαύονυ ᾿θηρύποηΐϊηρ οὗ {Ππ6 νόον] (17) : 
μῶνυξ Ξξ “μον-ὀνυξ, τριβωλετήρ -Ξ- ᾿τριβολ-ολετήρ. 

850 (τε)τάρες (τε)τράπεζα (τε)τρυφάλεια. 

(6) ὅμ6 βθοοπᾷ οὗ ὄγγο δα ]οϊμῖηρ Ππρτιθ]β : δαρδά(ργπτω δρύφα(ρ)κτος, 
ὀλοφ(λ)υκτίς, ἃπιᾷ 50 ᾧ ὑμὶν λελι(λ)ημένος. 

μ) 016 οὗ ὕνγο οοῃβοπδηΐβ ργοάποθα Ὀγ Αβϑιμη!]δύϊομ (19) : 

ρρ ἵτομι σρ κραῦρος ὀρύσσω, ρΕ ὄρομαι ὄρος ὅρος, ρς ΣΎ ΘΑΕ 
λλ ἤτοιη σὰ ἀλείφω ἀλιταίνω μάλη ὀλισθάνω, Ελ ἀλώπηξ ἐλάκτε ΡΣ 
ὙΥ ἴτοτη γκ ἐγγύς. 

δ΄ νν ἔτου Ὑν σπλήν σφήν, σν ἄνευ ἐνενήκοντα κυνέω φήνη χεῤνής, ν 
νοσιξ. 

μμ' ἴσοτη σμ ἀμυδρός ἣμαι κόμη οἷμα ὄνομαι πύματος τῆμος, μα κρόμυον. 

σς ΠΙΌΙΩ τς κόρση, ὃς μασάομαι μύσος, θς βλοσυρός ἐξαμβρόσαι ἔνοσις 
πάσχω δια 50 ΟΥἸΡΊΠΑΙΥ γλίχομαι. 

Ξο σς ὈΘΟΟΙΩΘ ς δύστηνος θέσκελος- θεσπέσιος. 



ΑΡΡΕΝΏΌΙΧ Α, 

ΟΝΟΜΑΤΟΡΟΕΙΟ ὙΥΟΒΌῸΝ : ΤἹμΜιταΤΊΟΝ 8 ΟΕ ΟΝ 

Α. Βυμηδῃ : 

(1) Του] θοῦ 08 : 

(α) νοοϑ]ῖο ἄ ἔ ἤ ὅ ὦ ὕ.---ἅ ὅ ὕ. ---ἰή ἰύ ἰώ. 
ΑαἸΡΒύΠΟΗρΙ αἴ οἵ.--- εἶα εὐαί εὐοῖ. ----ἰαί ἰαῦ ἰεῦ ἰοῦ. 
Ὠδ58}1564 ἔνη ἤν εἶεν εὐάν. 

(β) οομβοηϑηῦα! : ν 
Οπύδαγα!ὶ κόκκυ. - ἢ 
Τὸ οηΐα] ἀτταταί ἰατταταῖ τότοι. 
βφίανι, ὄπ παπαί ἀππαπαί πόποι.---βὰ βαβαί βοῖ.----φεῦ φῦ, ΔΝ 

μυ, ὁμ. 

ΤλΏρτιδὶ ῥυππαπαί, ἀλαλαί ἐλελεῦ, 
ΘΙ δΔηὗ σεῖν σοῦ ἴσσα, ψό ψύττα. 
ψΊῸ ὁπάϊηρ αξ ἰατταταιάξ πάξ πόπαξ πύππαξ, βαβαιάξ βομβάξ.. 

(2) Νουηβ : πδηηθ5 οὗ 
γϑἰαυϊοηβ ἄττα τέττα, ἀπφάῤιον πάππος, μᾶ μαῖα μάμμη. 

Ῥθυβοηβ βάβαξ λάλος μωκός. 
βοιυπα βόμβος. , 

(8) γε γθβ : βαμβαίνω μακκοάω ποππύζω. 

ΒΒ, ΔΗΪΠ)Δ] : 

(1) 1τηὐθυ)]θοῦ 8] : 
. ἄορ αὖ, 5866} βῆ, ῬΟΥΚΟΥ κοΐ, ἵτορ μὐρεχοξξ κοάξ. ᾿ 
σψυ!ύγ φνεί, ΒΟΥΘΘΟ ἢ -ΟὟἹ] κικκαβαῦ, ὨρΟΟΡΟΘ ἐποποῖ ποποποῖ ἰτώ το 

τορο-λιλίξ τορο-τίξ τοτοβρίξ τριοτό. 

(2) Νουῦῃ κόκκυξ. 

(3) εβ : 
5ΒῆΘΘΡ μηκάομαι. 

ῬΙΔοΚΌϊτα πιππίζω, ραν γάρ κακκαβίζω τιττυβίζω. 

Ο. ἱποιηϊτηοῦθ : οἰὔμπανα τήνελλα θρεττανελό φλαττόθρατ, 

Οἱ ὑππθβθ [86 ἴοΠοσσίηρ ΘΟ ῖπη6 Βϑαπρ]οδὐίοη (5) τ δ Αγ οαδίοη (6): 
κακκαβίζω μάμμη πάππος, τέττα, κόκκυ κὀκκυξ ποππύζω, κικκαβαῦ πιππίζω 
τιττυβίζω. ς Ε 
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ΞΤΥΜΑ͂ σΡΑΕΟΚΑ. τόι 

α) Τπαΐδῃ : 

᾿ς ἀβρότονον ὅ|κ. ηυγαίαηαΉι. 
ἄρακος ἀράχιδνα ὅΚ. αγαξαϑ. 
ἄρωμα 

βέρβερι. 

βούβαλις ὅΚ. ραυαίαϑ. 
γάρος ὅΚ. σαγαϑ. 
γήθυον γήτειον ὅϊκ. σαπα)οῖϊ. 
δέκαιρος. ' 

᾿θρόνα ὅδῖκ. ἐγτια. 
κἀνθήλια 51. «Ζατιαοίαϑ, 
κάνναβις ὅἷκ. φξαπαην. 
κάππαρις ὅΚ. φαραγἹ. 
κάρδαμον ὅΚ. ζαγααηιαϑ. 
κέδρος 5ὅΚ. ξαααγαϑ. 
κνῆκος ὅ1κ, ξαηοαη. 
κόνδυ ὅΚ. ζιανᾶαϑ. 
κόστος ὅ|κ. ζιιδ]ξαηι. 

᾿᾿κουράλιον ὅ1κ, ζιγ"ευϊίυαϑ. 
κροκόττας. 

(β) Ῥουβίδῃ : 
ἀβυρτάκη. 

ἄδδιξ 
ἀκινάκης κινάκη. 

ἀκταία. 
ἀναξυρίδες ῬοΥ5. οἠαΠοϊυῖν, 

ς ἀρτάβ. 
ἀσπάραγος ῬοΥ5. ἐβραγηᾶτι. 

ο τἄσφαλτος ὃ 

" ἀχάνη. 
βελένιον. 

 βόμβυξ Β. Ῥει5. ρατηϑα. 

᾿ βίττακος ψιττάκη ὅ|κ. ρ᾽ἐβαηΐ. 

᾿ ἄγγαρος ἄγγελος 5Κ, ἀπρῖγαϑ. 

ΑΡΡΕΝΏΌΙΧ ΒΒ, 

ΤΟΑΝ-ΟΒΌΒ.. 
Τηδοοοιϊο : 157 τοοὐ-γουβ, 37 ὈΥ-ΟΥΤῚ5 : ἔγΌυ 

1) Αβίῳ : 89 τοοὐύ- υγογ5, 20 Ὀγ-ἾΟΥΤΩΒ : ; 

κυπρῖνος ὅΙκ. φαρἠαγαϑ. 
κώμακον. 

λάβυζος. 

μανδραγόρας ὅκ. πιαααηαϑ. 
μαργαρίτης ὅῖκ. ηιωη)αγ. 
ναῖρον νάρτη. 

ὀρίνδης ὄρυζον ὅ1κ. υγ]]ῖ8. 

παλλακή ὅἴκ. ραϊϊαναϑ. 
πάνθηρ ὅΚ. ριιιααγβαβ. 
πάρδαλις ὅδ[κ. ργαᾶζιι8. 
πέπερι ὅκ. ρὶρραϊα. 

ῥοιά ῥοιάς ῥοῦς 51. δγαυᾶ. 
ῥυνδάκη. 
σανδαράκη 5Κ. δἰ γαην. 
σιπταχόρας. 

σμάραγδος ὅδ. πιαγαϊαΐξαηι. 
τετράδων τέτραξ τέτριξ ὅΚ. ἐἰζἐἰγῖ8, 
χέλυς 5Κ. λαγηνιῦαϑ. 
χλαῖνὰ χλαμύς. 

γάζα. 

γύψος ῬοΥ8. 7αὖ8. 
δάπις τάπης. 

δαρεικός ῬΘΥΒ, αν. 
εὔμαρις Ἱ 

κάνδυς κανδύταλις μανδύη. 

καπίθη ὅΚ. ζαραΐϊ. 
κάσας. 
κάστωρ ῬοΥΒ. δας. 
καυνάκη.- 

κίνδος μίνδαξ. 

κιννάβαρις τιγγάβαρι ῬΘΥΒ. “Ή) 7. 



τό2 ᾿ς ΣΤΥ͂ΜΑ ΘΚΑΞΟΑ. 

κίταρις ἨΘΌ. ζοίδον. 
κράσπεδον μάρσιπος. 
κύπασσις. 

κυρβασία. 

λαβρώνιον ἢ 
λείριον ῬΘΥΒ. ἰᾶϊζα. 
μάγος. 

μυρσίνη μύρτος ῬΘΥΒ. ηυ)α. 
ὀά, 
ὄλυρα Ζὰ. εὐγυαγα. 
παραδάγγης Ῥ615. 7) ϑαηῃ. 
σάγαρις. 

(γ) Αὐτηθηΐδῃ : 
ῥόδον υαγΐί. 

(2) Αβίω Μίμπου : 86 γοοῦ-γουβ, 9 Ὅγ -[ΟΥ ΤῺ : 
Οδτίδη γεῖσον. 
Ογζίοθῃθ ἀμάρακον. 
Τιγαϊδῃ : 

ἀτταγᾶς καρύκη πίσυγγος Ἱ 
βάκκαρις μάγαδις σεῖστρος. 
βάσανος μαυλιστήριον 
κάνδυλος πάλμυς 

Μαυδπαγηίΐδῃ βάρβιτος-- βάρωμος. 
Μυβίδη σκαμμωνία. 

- ῬΔΙΡΠν]Π] δῇ δάφνη ἑορτή ἔροτις. 
Ῥῃνυρίδῃ : 

ἀμυγδάλη. βεκός. μίτρα. 

ἄναξ. γλάνος γάνος Β. νηνίατον. 

βάκηλος. ἔλεγος ὃ ᾿πικέριον, 
βαλήν. ἔλυμος Δ. ἐάλεμος. . σίκιννις. 

βέδυ. κίβισις κιβωτός. 

οὗ ἀου  ὑα} πο ϊομδ τὔν :: 
ἀνθρήνη τενθρηδών. ἔφυον τίφυον. 

ἄττανον ἤγανον τήγανον. πύξος. 

φγέφυρα. τύραννος. 

᾿ς (8) ἘΠΓΟΡΘ : 52 γοοῦ- γορᾶβ, 8 ὈΥ-ΙΟΥΤῊΒ : 

Οο!ϊ6 : 
δαῦκος 1 λόγχη. ἣ 
ἤλεκτρον ϑογθῃ, βιιοϊίἐογη]οιι. μόρμυρος. 
ἠρύγγιον 681]. αγίπεα. πάδος 681]. ραάμι8. 
κόκκος ὕσγη. ὕρχα. 

κόφινος (1811. οουϊηλι8. 

σαλαμάνδρα Ῥ6Υ5. ϑαγιαηάα». 
σάνδαλον ῬΟΥΒ, βαπααΐ. 
σαννάκιον. 
σάραπις-. ἤ 
σατράπης Ο ῬοΙ5. υδολαίῥα ρα ας : 
σίδη ῬοΥΒ. 80. ᾿ 

ταβαίτας. 

ταῶς ῬοΥ5. ἐἄισῖδ. “ 
τέρμινθος. ; 
τίγρις Ζἅ. ἐϊρΠνγ, ὝΝ 
τιήρης. -. 

ψάλιον ψέλιον. 

σῦκον ἐϊιυοιί. 

φάκελος φάσκωλος 618}1]. δαβοαμᾶα. 



ἘΤΥ͂ΜΑ -σ ΚΑ ΕΟΑ. 

' 
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Ε. 

; 

β 
; 

! 

, 

ὃ 

εδιδα: 

᾿ἄργιλα ῥόγος Ἰωαῦ. γορηι5. 
ἀσχέδωρος. 

βαλλίζω. 

Μϑδοράαομῃΐδῃ : 

γλῖνος κλινότροχος. 

κάμμαρος. 

᾿ καυσία. 

ΤΉ γδοίδῃ : 

βόνασος μόναπος (ῬδΘΟΠΪΔΠ). 

βορέας, 

βρῦτον. 

ζειρά. 
ζέλα. 

κολοιτέα (1 ρα Ιδθδ 1). 
. σωδάριον 1ὖ. δ: ἰγἡμηυ. 

σάρισσα. ν 

σιβύνη σίγυνον συβήνη. 

σκοῖδος. 

λέμβος (ΠΥ ]Δη). 
παραβίας πράμνειος (Ῥαθοηϊδη). 

περιστερά. 

σῖτος. 

σκαλμή. 

Β. βοιαίθῖο : 92 γοοῦ-γον8, 26 ὈΥ -ΟΥΤΩΒ : 
Ηθρδτονν (ὑμτουρη ὑπ ῬΠΟΘηΪ οἰ) : 

) 

ἄβρα ἅβρα εἰιαΡ» δι. 

αἴλινος λίνος ᾿ιδἰὶἰ- πᾶ. 

ἄλφα αἰορίι. 
ἄμωμον. 

ἀρραβών οδγαθδη. 
βάλσαμος ϑεδονι. 
βῖκος θαηϑδίῃ. 

βύσσος δειιέδ. 
γάμμα σὶηιοῖ,. 
γίγγρας ἰὐηηοι»". 
γλάνις. 

δάκτυλος Β. 
δέλτα δέλτος ἀαἰείΐι. 

ἔβενος ᾿οθηϊηι. 
. ἔρεβος ογοῦθῆι. 
θῆτα ἰοέΐι.. 

ἴασπις ψαδί, Ῥ ει. 
ἰῶτα ψοά. 
κάδος καά. 
᾿καδύτας. 

κακκάβη. 

κάμηλος σαγιᾶϊ. 
κάναβος κάναθρον κάναστρον κάνειον 

΄ 

κάνεον κάνης κάνναι κανών κινά- 

βευμα ηᾶἄρεϊι. 

κασία η᾽ ἰδίοαϊι. 

κίβδηλος ὃ 

κιθάρα. 
κιννάμωμον ηϑιυηηινδηι. 

κιξάλλης 5Παίαί. 
κίων ζἴψίη. 

κοκκύ-μηλον. 

κόλλαβος. 

κόππα Πορῆ. 

κρόκος ᾿ανΟΏν. 

κύμινον ᾿αηυηιδηι. 

κυπάρισσος κύπρος Δ. ζΟρίιθγ. 
λάμβδα ἰαγιοά. 

λειμόδωρον. 

λέσχη [ἰδ ζλαλι. 

λέων λῖς ἰαψίδί. 
λήδανον λίνδος ἰδέ. 

λίβανος ζ᾿ηδηᾶδι. 
λύρα} 
μάλθα ηλιοίοί. 

μάννα ἨϊνωΉ. 
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ΕΤΥΜΑ ΡΑΞΟΑ. 

μαστροπός ματρυλεῖον ηυϊδ᾽ ἐοαγὶν. 
μέσαβον οαϑβαΐ. 
μέταλλον Ἵ 

μνᾶ ηιᾶηξ]ι. 

μόρον. 
μῦ ηνοηι. 

μύρρα σμύρνα ἨϊΟΥ. 

νάβλα ποδῆοῖ, 
νάρδος η67.. 
νέτωπον παϊᾶρϊι. 

νίτρον λίτρον ἨοέΪι6γ,. 
ὀθόνη ᾿δέπη. 

οἴνη οἷνος γαγϊη. 
ὄνος ᾿αὐϊιδηι. 
σάκκος σάκος-ὁ δα. 

σάν 57υη. 

σάπφειρος 8α;Ὀῖ7. 

᾿Αὐδιηδῖο : 

πεσσός ρϑαᾶ. 
πράσον ζαγγαί. 

σαράβαρα 867 Ῥοΐ. 
σηπία σήψ ἐβαῦῆι. 
σής 88. 

σίγλος 5]ιοηοῖ. ; 
σούσινος 5],δἠοη. 

στήραξ Β. ἐ8076. 
συκάμινον 8)οηηιᾶδι. 
ταῦ ἰαν. ᾿ 

φάσσα φάψ. 
φοῖνιξ φοινός ριιαΐι. 

φῦκος ρϊ,. 
χαλβάνη οἱιοϊδ᾽ πᾶλι. 
χαλκός οἰαϊαξ. 
χῖ δε. 

χιτών ζ᾽ ἐΠδηοίδι. 
χρυσός οἠαγιέ8. 

σαμβύκη βαὐὑ) " ᾶ. 

᾿Αββυσΐδη κασσίτερος ηχίχωϑακαϊ)". 

ΒΦ ]οηΐδη : 
παράδεισος ῬοΙΒ. ἤγ(08. σινδών ῬΦΌΥ]. δἰπαδμι. 

Οδρρδάοοϊδῃ : , 

μῶλυ. σιρός----σόρος---σωρακός. 

ΟἸΠοΐδη : 
γωρυτὸ----κώρυκος. τράγος ἐαγζιι8. 

Ογὐρυΐδῃ κέρκουρος. 

Ῥομίϊο: 
κάστανα. σαπέρδης. 

μόσσυν. χάλυψ. 

Ο. Ἠδιῦϊο : 46 τοού-νγοσβ, 7 ὈΥ- ΤΟΥ ΤῊ : 

Ἑρυρύϊδῃ : 
ἄβαξῚ γύψ. 
ἀθάρη. ἕρπις Οορύ. δ)». 
αἴλουρος ὃ ζῦθος. 

ἅμαλα ἢ ἡμιτύβιον. 
- 

ἴβις Οορῦ. λέρρθον. 
ἴτον οὔιτον οὔιγγον. 

καλάσιρις Ἐ!σγρῦ. βοϊασ]ιὶν. 

βᾶρις Οορῦ. δᾶγὶ. 
βασσάρα Οορῦ. δαϑἤαγ. 
βίβλος βύβλος. 



ἘΤΥΜΑ͂ σΟΚΛΑΞΣΟΑ. τιός 

᾿ κάνθαρος ΑΔ. ὃ σαργῖνος σαργός. 
κῆβος Ἐξσγρῦ. ἔα. σάρι. 
κίκι, σέσελις. 

᾿ς κϑιξ κοῦκι. σιλλι-κύπριον. 
᾿ς κολοκάσιον. σίναπι νᾶπυ. 
Γ κόμμι Οορῦ. ζοηιδ. σίσαρον. 
' κύλλαστις. στίμμις Οορῦ. δέδην. 

᾿ κυρβαίη ἢ ὕαλος. 

᾿ μαλινα-θάλλη. φάσηλος. 

᾿ς Αίσυ. φώσσων. 

[ μνάσιον. χάρτης. 

; πάπυρος. ψάγδαν σάγδας. 

ἱ πέλτης. ψίαθος. 

περσέα. ψιμύθιον. 

ὙΥθπδῖο ὕκης. 

ΤΑΡγδμ ἀττέλαβος ἢ ὄρυς ὕστριξ. 

0. οὗ ἀπκπονσα παὐϊομδ!ὖν : 186 τοοὐ-γογᾶβ, 92. ὈΥ-ΙΟΥῚῊΒ : 

ἄγχουσα. βασκάς. ; 

 ἀδράχνη ἀνδράχνη ἀθραγένη. βατιακή. 

αἰγίθαλλος αἴγιθος. βάτραχος. 

αἰγώλιος αἰτώλιος. βερβέριον. 

ἀλάβαστος. βεῦδος. 
ἀλλᾶς ὀροῦα. βόλινθος, 
ἀνάγυρος. βόστρυχος βότρυς. 

ἀναρίτης νηρείτης. βρένθος." 

ἀνδράφαξις ἀτράφαξις. βρίγκος βρύσσος βλιτάχεα. 

ἄνηθον ἄνισον. βροῦκος βροῦχος. 

ἄνθρυσκον. γάδος. : 

ἀνιακκάς. γαλάδες γάλακες. 

ἀνόπαια. γέργυρα γόργυρα κάρκαρον. 
᾿ ἀντακαῖος. γίννος γύννις. 

ἀπάπη. γράσος. 

ἀπήνη λαμπήνη λέπαδνον.. δενδαλίς. 

ἄρριχος ῥίσκος σύριχος ὑρισός. διθύραμβος θρίαμβος. 
ἐλασᾶς ἐλέα ἐλεᾶς ἐλεός ἐλειός ἀσκαλώπας σκολόπαξ. 

 ἄσπρις ὀστρύα. 
ἀφάκη φακός. 

ἀψίνθιον. 

βαλλάντιον. 

᾿ βάλλις. 
βαμβραδών βεμβράς μεμβράς. 

ἑλειός Β. 
ἐλεδώνη ἑλεδώνη. 

ἐλειός ἑλειός Δ. 
ἐλλέβορος ἑλλέβορος. 

ἔλλοψ Β. ἔλοψ. 

ἐμύς ἑμύς. 



ἼΣΤΥΜΑ ΦΡΑΞΟΑ. 

κάνθαρος Β, κήθιον κύαθος κώθων. 
κάραβος κράβυζος γραψαῖος. 
κάρβανος. : 

καρβάτιναι κρούπαλα κρούπεζαι. 

κάρδοπος χέδροπες. 

καρίς κωρίς κράγγη. 

κασαλβάς κασώριον. 

καύηξ κῆυξ. 

καυκαλίς, 

κελεός κολιός. 
κεμάς. 

κέρασος. 

᾿ κερχνῇς κεγχρηΐς. 
κηκίβαλος. 

κίκκαβος. 

κίσθος. 

κιχόρεια. 

κοκκάλια. 

κόλλαβος κόλλιξ κολλύρα. 
κολλυρίων κορυλλίων. 

κορίαννον. 

κόρκορος. 

κότινος κύτινος κύτισος. 

κοττίς, 

κόττυφος κόψιχος. 

κράστις. 
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ἐπίσειον. κράταιγος. 
ἔποψ. κρῆθμον. 

ἐρέβινθος ὄροβος. κριός Β. 
ἐρινεός ὄλυνθος. κύβηλις. 

ἔτελις. κύδαρος. 

ζιγνίς. κύχραμος. 

θραύπαλος θραυπίς. κωβιός κώδεια. 
᾿ ἰλλάς Β. λαβύρινθος. 
ἰξαλῆ ἴξαλος., λάγυνος. 

ἴπνον ὕπνον. λαῖφος λῇδος. 
ἐσάτις. λακάρη. 

κάλαρις. λίνον λῖτα. 

κάλλαιον. λόκαλος. 
καλλαρίας. μαγγανεύω. 
κάλχη κόχλος. μαγύδαρις. 

κάμμαρον κόμαρος. μάνης. 
μαρῖνος σμάρις. 

μάσπετον μεσπίλη. 

μιμαίκυλον. 

μίμαρκυς. 
μίτυς μύτις. 
μόλυβδος. 

μύλλος. 

μυρίκη. 
νίγλαρος. 

ξιρίς. 

δα Ἃ.:5 

ὄγχνη. 
οἷδνον ὕδνον. 

οἴσπη οἰσύπη οἰσπώτη. 

ὄνωνις. ᾿ 

ὄρθαπτον. 

ὀρίγανον. 

ὄρκυς. 

ὀροβάγχη. 

ὄσπριον. 

ὄχθοιβος. 

πάγουρος φάγρος. 

παρείας παρώας. ἡ 

πίννα σπῖνα, 

πῖνον. 

πίφιγξ. 
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πόλτος πολφός. 
πρημάς πριμαδίας. 
πρίστις. 
προύμνη. 
πτύγξ φῶυξ. 
πυκτίς. 
ῥάπυς ῥάφανος. 

ῥητίνη. 
σαβαρίχη. 
σαθέριον σαπείριον. 
σαλάμβη. 
σαλητόν σαρητόν. 
σάλπη σάρπη. 
σανίς. 

σάρβιτος. 

σαύνιον. 

σέλαχος. 

σεμίδαλις. 

᾿σέρφος σίχφη τίφη. 
σέσιλος. 

σημύδα. 

σήσαμον. 

σίλφιον. 

σιπύη. 

σισύρα. 

σισυρίγχιον. 

σίττυβος. 

σκάλιδρις κάλιδρις. 

σκίλλα σχῖνος Β, 
σκινδαψός. 

σόγχος. 

σόλοικος. 

σπατάγγης. 

σπλεκόω. 

σπόγγος. 

στελίς, 

σφάκος φάσκον. 

σφραγίς. 

τάκων. 

τάρανδος. 

τίτανος. 

τρίγλη τριγόλας. 

τρύγγας. 

ὕσσακος. 

φάλλαννα. 

φιλύκη. 

φλόμος πλόμος. 

φώκη. 

χελλών. 

χόνδρυλλα. 

χρέμυς χρέμψ χρόμις. 
ψίθιος. 

ὠκεανός. 

ὥὦκιμον. 

Ξε πδυταῦ Θπίθετρίί 3Βτοθα 

ΤΉΗΟΜΑΒ ΑΝῸ ΑΒΟΗΙΒΑΙ ΟΟΝΒΤΑΒΌΕ, ΡΕΙΝΤΕΒΕ ΤῸ ΗΕΒ ΜΑῦ ἘΞΤΥ. 
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